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فٟطؾت ُٔبِت
ان َٛوُی ثطای آضٔبتٛضٌصاضی ٌ ٚط ٜظزٖ
ٔمسٔٝ
پٛقف ثتٗی ای حفبْت
حسٚز ٔجبظ زض فبنّـٌ ٝصاضی آضٔب تٛضٞب زضزیٚاضٞب  ٚزاَ ٞبی تٛپط
لبنٌّ ٝصاضی ٖطوی آضٔبتٛضٞب زضتیضچٞ ٝب ،تیضٞب  ٚتیضٞب ی انُی
حسٚز ٔجبظ زض اضتفبٔ آضٔبتٛضٞبی فٛلبٖی
حس ٔجبظ زض فبنٌّ ٝصاضی ذبٔٛت ٞب
اثعاض  ٚؼیْ ٌطٜ
اثعاض
ان َٛوُی ٌط ٜظزٖ آضٔبتٛضٞب
آضٔبتٛضٌصاضی زض حی ٞب ،زیٚاضٞب  ٚؾتٞ ٖٛب
حی ٞبی ٔٙفطز ٔطثٕی ای ٔؿتٍیَی
حی ٞبی َط ٜای ای ٔطوت
حی ٞبی زاَی ٌؿتطزٜ
ثٛقٗ ٞبی ِ ِٝٛای
زیٚاضٞب
ؾتٞ ٖٛب
حیـ ٔ٘ٛتبغ لُٗبت ٔبضحیچ
حیـ ٔ٘ٛتبغ لُٗبت ذبٔٛت
لُٗبت ؾت ٖٛزضجب ٔ٘ٛتبغ قسٜ
فبنٌّ ٝصاضی ذبٔٛت ٞبی ؾتٖٛ
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اضتفبٔ ٔبضحیچ ٞب
ٕٞپٛـی آضٔبتٛضٞبی انُی ؾتٖٛ
ٍ٘ ٝزاضی لُٗبت ؾتٖٛ

ان َٛوّی ثطای آضٔبتٛضٌصاضی ٌٚط ٜظزٖ
GENERAL PRINCIPLES FOR
BAR PLACING AND TYING

ٔمسٔٝ
آٔبتٛضٞب ثبیس ثب زلت  ٚثَٛ ٝض زلیك ُٙٔ،جك ثب قطایٍ ٘مكٞ ٝب  ،جسا ٚ َٚجعئیبت وبض ٌصاقتٝ
ق٘ٛس .اغّت الظْ اؾت و ٝثط ضٚی ٘مكٞ ٝبی ٟٔٙسؼ ؾبظ ٜوبضٞبی ٔٗیٙی ا٘جبْ ثٍیطز تب ثب جعئیبت
اؾتب٘ساضز ذبل  ٚتٛيیحبت ُٔبثمت وٙس َ.طاح جعئیبت  ،وّی ٝزؾتٛض
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وبضٞبیی و ٝزض ایٗ جعئیبت ٚتٛيحبت ٚجٛز زاضز ضا زض ٘مك ٝوبضٌصاضی آٔبتٛضٞب پیبزٜ
ٔی وٙس ،ایٗ ٘مكٞ ٝب ثبیس الالْ ٌ٘ٛبٌ ٖٛآضٔبتٛض ضا ثٚ ٝيٛح ٔكرم ٕ٘بیٙس .ثٖٛٙ ٝاٖ ٔثبَ ثبیس
٘كبٖ زٙٞس و ٝآضٔبتٛض ثبالیی اؾت یب پبییٙی یب زٚض آضٔبتٛضٞبی زیٍط لالة ٔی قٛزٕٞ،چٙیٗ ثبیس
٘كبٖ زٙٞس و ٝآضٔبتٛضٞب زض وساْ ؾٕت یب ٕ٘بی ًٖ ٛؾبظ ٜثبیس وبض ٌصاقت ٝق٘ٛس.آضٔبتٛضٞب ثبیس
َجك پالٖ زض اَطاف پٛقٗ ٞب ٔ ،غعیٟب ،ؾٛضاحٟب  ٚثبظقٞٛب لطاض ثٍیط٘س  .ؾطوبضٌط آضٔبتٛضثٙسی ٚ
ثبظضؼ ثبیس ٘مكٞ ٝبی ٟٔٙسؾی ضا وبٔال ثطضؾی وٙٙس تب ُٕٔئٗ ق٘ٛس َطاح جعئیبت ،تٛيیحبت
ذبل  ٚجعئیبت ٘مكٞ ٝبی ٟٔٙسؾی ضا زض ٘مك ٝوبضٌصاضی زض ٘ٓط ٌطفت ٝاؾت.
لجُ اظ قط ٔٚوبض ؾطوـبضٌط آضٔـبتٛضثـٙسی ایٗ ٘ىبت ضا ثب ثبظضؼ ٔ ٚـٟٙسؼ تجـبزَ ٘ٓط ٔـی وٙس تب
ذبَطجٕٕ ٌطزز و ٝزضن ضٚقٙی اظ قطایٍ وبض زاضز.
ٟٔٙسؼ ٘بْط وّی ٝوبضٞبی آضٔبتٛضثٙسی ضا َجك ٘مكٞ ٝب  ٚجعئیبت لجُ اظثتٗ ضیعی وبٔال ثبظزیس
ٕ٘ٛز ٚ ٜزض نٛضتی وٛ٘ ٝالهی ٚجٛز زاقت ٝثبقس ثٔ ٝؿئ َٛآضٔبتٛضثٙسی یب پیٕب٘ىبض ٌعاضـ ٔی
زٙٞس تب ٘ٛالم زضؾت ق٘ٛسٌ .بٞی اٚلبت ٘یع ٟٔٙسؼ ٘بْط ْٚیف ٝثبظزیس اظ آضٔبضتٛضثٙسیٟب ضا ثٝ
تىٙؿیٗ ٘بْط ٚاٌصاضی ٔی وٙس.

پٛقف ثتٙی یب حفبْت Concrete cover or protection
جبٌیطی زلیك آضٔبتٛضٞب زض ثتٗ ثؿیبض ٔ ٟٓاؾتٟٙٔ .سؼ ثب ضٖبیت وبُٔ آییٗ ٘بٔ ٝؾبذتٕب٘ی
ٔ Building codeمساض حفبْت ثتٗ ضا ثطای ٞط لؿٕت اظ وبض تٗییٗ ٔی ٕ٘بیس  ٚزض ایٗ وبض
ذُـطات آتـف ؾٛظی ،،احتٕـبَ ذٛضزٌی ٛٞ ٚ corrosionاظزٌـی ضا ٘یع زض ٘ـٓط ٔی ٌیطز .زض
جبٞبیی ؤ ٝكرم ٘كس ٜثبقس ،حسالُ پٛقكٟبی اؾتب٘ساضز (اظ ثیط ٖٚآضٔبتٛض تبؾُح ثیط٘ٚی ثتٗ
) و ٝزض ظیط ٔی آیس،ثبیس ضٖبیت ق٘ٛس.

  – ACI Standardشزایط آئین نامه ساختمانی بزای بتن مسلح (ACI 318- 77) -section 7.7.1پوشش های تصزیح شذه بزای د الها یا تیزچه هایی که در معزض هوا یا در تماس با خاک نیسستنذ.
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 .1زض لؿٕتٟبیی و ٝثتٗ ضیعی ضٚی ذبن  ،ضٚی وف ٞبی پی یب لُٗبت ؾبظ ٜای انّی
نٛضت ٔی ٌیطز یب لؿٕتٟبیی و ٝثتٗ ضٚی آؾتط ضیرتٔ ٝی قٛز  ،پٛقـف ثتٙی

7/5

ؾب٘تی ٔتط زض ايالٔ الظْ اؾت (fig .1).
ٞ .2ط جب و ٝؾُٛح ثتٙی ثٗس اظ جبث ٝجبیی لبِجٟب زض ٔٗطو ٛٞا لطاض زاض٘س یب زض تٕبؼ ثب
ذبن ٔی ثبقٙس ،ثطای آضٔبتٛضٞبی ثعضٌتطاظ قٕبض ، 5 ٜپٛقف ثتٙی  5ؾب٘تی ٔتط  ٚثطای
آضٔبتٛضٞبی قٕبض 5 ٜیب وٛچىتط اظ آٖ پٛقف ثتٙی  4ؾب٘تی ٔتط الظْ اؾت (fig.2).
 .3پٛقف ثتٙی الظْ ثطای ضٚی ٔبضپیچٟب  ٚذبٔٛتٟبی ؾتٟ٘ٛب  4ؾب٘تی ٔتط ٔی ثبقس(fig.3).
 .4زض تیطٞب  ٚتیطٞبی انّی پٛقف ثتٙی الظْ ثطای ٘عزیىتطیٗ آضٔبتٛض -ؾُح ثبال  ٚپبییٗ ٚ
اَطاف  4ؾب٘تی ٔتط ٔی ثبقس(fig.4) .
 .5زض جبٞبیی و ٝؾُٛح ثتٙی ٔؿتمیٕب زض ٔٗطو ٛٞا ٘یؿتٙس  ٚزض ٔمبثُ ظٔیٗ لطاض ٕ٘ی
ٌیط٘س ،پٛقف ثتٙی آضٔبتٛض ٞبی ثبال ،پبییٗ  ٚايالٔ تیطچٞ ٝب  ٚآضٔبتٛض ٞبی ثبال  ٚپبییٗ
زاَ ٞب ،ثطای آضٔبتٛض ٞبی قٕبض ٚ 11 ٜوٛچىتط 2 ،ؾب٘تی ٔتط  ٚثطای آضٔبتٛض ٞبی قٕبضٜ
٘ 18 ٚ 14یع  4ؾب٘تی ٔتط ٔی ثبقس)fig .4,5( .
 .6ثطای ٕ٘ب ٞبی زیٛاض ٞبیی ؤ ٝؿتمیٕب شض ٔٗطو ٛٞا یب تٕبؼ ثب ظٔیٗ ٘یؿتٙس ،پٛقف
ثتٙی  2ؾب٘تی ٔتط ثطای آضٔبتٛض ٞبی قٕبض ٚ 11 ٜوٛچىتط  4 ٚؾب٘تی ٔتط ثطای آضٔبتٛض
ٞبی قٕبض 18 ٚ 14 ٜالظْ اؾت)fig.2( .
حذٍد هجاص دس فاصلِ گزاسی آسهاتَس ّا دس دیَاس ّا ٍ دال ّای تَ پش
Tolerances in spacing bars in walls and solid-slabs
زض ذَُِٛ ٌٛی زاَ یب زیٛاض ٞب الظْ ٘یؿت و ٝفبنٌّ ٝصاضی ٞب زلیمب َجك ٘مك ٝا٘جبْ ثٍیطز.
ٕٔٗٛال قی ٜٛوبض ثسیٗ تطتیت اؾت و ٝتٗساز آضٔبتٛض ٞبی تٗییٗ قس ٜثطای ٞط َٗٔ َٛیٗ یب پبُ٘ ضا
زض حسٚز فبنٌّ ٝصاضی الظْ لطاض زٙٞس ،أب ا٘ساظٌ ٜیطی زلیك فبنٌّ ٝصاضی يطٚضتی ٘ساضز .ثسٖ
تطتیت چٙب٘چ ٝزض ٘مكٞ ٝبی آضٔبتٛض ٌصاضی  11آضٔبتٛض تٗییٗ قس ٜثبقس و ٝزض فبنّ 15 ٝؾب٘تی
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ٔتط اظ یىسیٍط ٔطوع ثٔ ٝطوع لطاض ٌیط٘س (  10فبنّ ٝزض  15ؾب٘تی ٔتط ثطاثط  150ؾب٘تی ٔتط اؾت)
آضٔبتٛض ٞب ثبیس ؾطاؾط ایٗ فبنّ 150 ٝؾب٘تی ٔتطی زض حسٚز  15ؾب٘تی ٔتط فبنٌّ ٝصاضی ق٘ٛسٚ .
زض نٛضت ِعٔ ْٚی تٛاٖ چٙس آضٔبتٛض ضا ا٘سوی جب ث ٝجب ٕ٘ٛز تب اظ لطاض ٌطفتٗ آٖ ٞب ضٚی ؾٛضاخ ٞب
 ٚأثبَ آٖ جٌّٛیطی قٛز.
اِجتٞ ٝیچ فبنّ ٝای ثیٗ آضٔبتٛض ٞب ٘جبیس ثیكتط اظ ؾ ٝثطاثط يربت زاَ یب زیٛاض ثبقس .ثطـ آضٔبتٛض
ٞب ثٛٓٙٔ ٝض ثط َطف وطزٖ ٔٛإ٘ ٘جبیس ثسٛٔ ٖٚافمت  ٚتبییس ٟٔٙسؼ ا٘جبْ ثٍیطز.
تب ظٔب٘ی ؤ ٝجٕ ٔٛتٗساز آضٔبتٛض ٞبی تٗییٗ قس ٜحفّ ٌطزز ،حس ٔجبظ ٔٙبؾت زض فبنٌّ ٝصاضی
آضٔبتٛض ٞبی تىی ثطاثط  2/5ؾب٘تیٕتط اؾت  ،ثجع جبٞبیی و ٝؾٛضاخ ٔ ،غعی ،الالْ  ٚتٛوبض  ٚغیطٜ
ٚجٛز زاقت ٝثبقس ؤٕ ٝىٗ اؾت ؾجت قٛز ثطذی آضٔبتٛضٞب جبث ٝجبیی ايبفی الظْ زاقت ٝثبقٙس.

فبنٌّ ٝصاضی ٖطيی آضٔبتٛضٞب زض تیطچٞ ٝب  ،تیطٞب  ٚتیطٞبی انّی
Lateral spacing of bars in joists, beams and girders
ثطای ؾبذتٕبٟ٘ب ACI،حسالُ ٔمساضپٛقف الظْ ثطای ذبٔٛتٟب  ، Stirrupsوالف ٞب  ٚآضٔبتٛضٞبی
زیٍط ٕٞ ٚچٙیٗ حسالُ فبنّ ٝآظاز ثیٗ آضٔبتٛضٞب ضا تٗییٗ وطز ٜاؾت .ؾبظٔبٖ ضا ٚ ٜحُٕ ٘ ٚمُ
ایبِتی أطیىب )٘ (AASHTOیع ایٗ قطایٍ ضا  ٓٞثطای پّٟب زض ٘ٓط ٔی ٌیطزٟٙٔ .سؼ زض ٘ٓط ٔی
ٌیطز و ٝایٗ ٌ ٝ٘ٛفبنٌّ ٝصاضیٟب ٔی تٛا٘ٙس حفّ ٌطز٘س  ٚالظْ اؾت و ٝآضٔبتٛضٞب ضٚی یىسیٍط زض
الیٞ ٝبی چٙستبیی لطاض ٌیط٘س.
ثطای ایٙى ٝآضٔبتٛضٞبی َِٛی ثَٛ ٝض ٔؿتمیٓ ٛٔ ٚاظی  ٚث ٝفبنّٙٔ ٝبؾت اظ  ٓٞلطاض ثٍیط٘س الظْ
اؾت تىیٌ ٝبٞب  ،ذبٔٛتٟب  ٚوالف ٞب ث ٝلسض وبفی ثب ؾیٓ آضٔبتٛض ٌط ٜظز ٜق٘ٛس.
زض ثطذی ٔٛاضز تیطٞب یب تیطٞبی انّی  ،ثب آضٔبتٛضٞبی ثؿیبض  ،ضٚی ؾتٟ٘ٛبیی تىی ٝوطز ٜا٘س وٝ
زاضای آضٔبتٛضٌصاضی ؾٍٙیٗ ٔی ثبقٙس .زض چٙیٗ ٔىبٟ٘بیی ٌبٞی الظْ اؾت قبثّtemplate ٖٛ
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ا٘ساظٚ ٜالٗی ایٗ تمبَٕ ٞب زضؾت قٛز تب ثسیٗ تطتیت آضٔبتٛضٞبی انّی ؾت ٖٛزض ٚيٗیتی
ٍٟ٘ساقت ٝق٘ٛس و ٝآضٔبتٛضٞبی تیط ثٗسا اظ ٚؾٍ آٟ٘ب ثَٛ ٝض وبُٔ ثٍصض٘س .ظٔب٘ی و ٝایٗ آضٔبتٛضٞب
زض ظاٚی ٝلبئٓ ضٚی ٌ ٓٞصاقت ٝقس٘س ثبیس ث ٝیىسیٍط ٔتهُ ثبقٙس.

حسٚز ٔجبظ زض اضتفبٔ آضٔبتٛضٞبی فٛلب٘ی
Tolerances in height of top bars
اظآ٘جبیی وٕٛٗٔ ٝال آضٔبتٛضٞبی فٛلب٘ی ٔحىٓ ثؿتٕ٘ ٝی ق٘ٛس ،الظْ اؾت ثطای ٍ٘ ٝزاقتٗ آٖ ٞب
زض ٔٛلٗیت ٔٙبؾت زلت وبفی ث ُٕٖ ٝآیس .تغییط زضاضتفبٔ آضٔبتٛضٞبی فٛلب٘ی ؾجت تغییط زض
ٔمبٔٚت تیط ٔی قٛز ،ثٙبثطایٗ ثبیس وٛقیس تغییطات فٛق زض حٛظ ٜحسٚز ٔجبظ تٗییٗ قس ٜلطاض
ٌیط٘س .غبِجب آضٔبتٛضٞبی فٛلب٘ی ثب ؾبیط آضٔبتٛضٞبیی و ٝثب آٖ ٞب ظاٚی ٝلبئٓ زاض٘س ٕٞٚچٙیٗ ثب
تؿٟیالت  facilitiesزیٍطی و ٝزض زاذُ زاَ لطاض ٌطفت ٝا٘س ٔثُ ِٞ ِٝٛب ٔ ٚجطاٞبی تأؾیؿبت
ثطذٛضز پیسا ٔی وٙٙسٕٛٗٔ .ال َطاح ایٗ ٚالٗیت ٞب ضا پیف ثیٙی ٕ٘ٛزٚ ٜزض ٘مكٞ ٝبیف ٘یع تساضن
آٖ ٞب ضا زض ٘ٓط ٔی ٌیطز .لسض ٔؿّٓ ٕٞیك ٝزض ُٖٕ ایٗ أىبٖ ٚجٛز ٘ساضز و ٝآضٔبتٛضٞبی فٛلب٘ی
تب حس ٔجبظ ٔ 6یّیٕتط لطاض زاز ٜق٘ٛس .زض چٙیٗ حبِتٟبیی  ،ثطای ٟٔٙسؼ ؾبز ٜتط اؾت وٝ
آضٔبتٛضٞب ضا تغییط ٔحُ زٞس تب ایٙى ٝتجٟیعات ٔىب٘یىی ضا جبث ٝجب ٕ٘بیسٞ .ط ٌب٘ ٜتٛاٖ آضٔبتٛضٞبی
فٛلب٘ی ضا زض حسٚز ٔجبظ تٗییٗ قس ٜلطاض زاز ؾط وبض آضٔبتٛضثٙسی ثبیس ثٟٙٔ ٝسؼ اَالٔ زٞس .
چٙب٘چ ٝلبثُ انالح ٘جبقس ٟٔٙسؼ ٔججٛض اؾت و ٝآضٔبتٛضٞب ضا تغییط زٞس  ٚ ،زض نٛضت ِع ْٚزؾتٛض
افعایف قٕبض ٜیب تٗساز آضٔبتٛضٞب ضا نبزض ٕ٘بیس.

حس ٔجبظ زض فبنٌّ ٝصاضی ذبٔٛت ٞب
Tolerance in stirrup spacing
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ذبٔٛت ٞب َجك آ٘چ ٝزض ٘مكٞ ٝبی آضٔبتٛضٌصاضی تٗییٗ قس ٜاؾت ،تٛؾٍ آضٔبتٛضثٙس فبنٌّ ٝصاضی
ٔی ق٘ٛس .زض ٞط فبنّ ٝذبٔٛت ،تغییط تب  2/5ؾب٘تیٕتط ٔجبظ اؾت ،أب ثبیس زض فبنّ ٝثٗسی یب ز ٚتبی
ثٗسی ثَ ٝطیمی ججطاٖ ق٘ٛس و ٝذبٔٛت ٞبی آذطی زض ٞط ٌط ٜٚزض فبنّ ٝتٗییٗ قس ٜلطاض ثٍیط٘س ٚ
تغییط ٔحُ زض ٞط جٟت اظ حبِت پیف ثیٙی قس ٜثیكتط اظ  2/5ؾب٘تیٕتط ٘جبقس.

اثعاض  ٚؾیٓ ٌطTie wire and tools ٜ
 - 1حُٕ ٘ٚمُ ؾیٓ ٌط ٜظزٖ آضٔبتٛضٞ :ط چٙس ضٚاَ وبض زض جبٞبی ٔرتّف ٔتفبٚت اؾت ،أب
زض اوثط ٘مبٌ ؾیٓ ٌط ٜآضٔبتٛض زض حّفٞ ٝبی  1/5تب  2ویٌّٛطْ ٔٛجٛز ٔی ثبقس .حّمٞ ٝبی
ؾیٓ ٕٛٗٔ ٚال ث ٝزٚض یٓ ٍ٘ ٝزاض٘س ٜیب لطلط ٜذبنی و ٝثطای ایٗ ٔٛٓٙض َطح قس ٜاؾت
پیچیسٔ ٜی ق٘ٛس .ثٛٓٙٔ ٝض زؾتطؾی  ٚاؾتفبز ٜآؾبٖ ،ایٗ لطلطٞ ٜب ٕٔٗٛال اظ وٕطثٙس
آضٔبتٛضثٙس آٚیعاٖ ٔی ق٘ٛس.
 - 2ا٘ساظ ٜؾیٓ ٌطٕٛٗٔ : size of tie wire ٜال ثطای ٌط ٜظزٖ آضٔبتٛض اظ ؾیٓ ؾیب٘ ٜطْ
قٕبض 16 ٜیب  16/5اؾتفبزٔ ٜی قٛز .اِجتٌ ٝبٞی اٚلبت ؾیٓ ٞبی ؾٍٙیٗ تطی ٘یع ث ٝوبض
ثطزٔ ٜی قٛز .ثطای ٍ٘ ٝزاقتٗ آضٔبتٛضٞبی افمی زض ٚيٗیت ٔٙبؾت اظ ؾیٓ ٞبی قٕبضٜ
 14یب ( 15یب قٕبض16/5 ٚ 16 ٜزٚال) ثطای ٌط ٜظزٖ آضٔبتٛضٞب زض نٙسٚلٞ ٝبی ٔؿّح
ؾٍٙیٗ یب زیٛاض ٞب اؾتفبزٔ ٜی قٛز.
 - 3ا٘ٛأ ٌطٞ ٜب ٌ : Types of tiesطٞ ٜبی ٔرتّفی زض آضٔبتٛضثٙسی ث ٝوبض ٔی ضٚز.
ثؿیبضی اظ ٌطٞ ٜب ضٚی لبِت ثٙسی ٞبی نبف  ٚافمی ٔثُ زاَ ٞبی ؾمف ظزٔ ٜی ق٘ٛس .زض
ظیط چٙس ٕ٘ ٝ٘ٛاظ ٕٔٗ َٛتطیٗ ضٚـ ٞبی ٌط ٜظزٖ اقبضٔ ٜی قٛز.
شکل ٌ – Aط ٜیه َطف :ٝایٗ ٌطٕٛٗٔ ٜال زض وبضٞبی ؾُح افمی اؾتفبزٔ ٜی قٛز تب آضٔبتٛضٞب ضا
اظ جب ث ٝجبیی ٍٙٞبْ ثتٗ ضیعی یب جب ث ٝجب یی ٞبی ایجبز قس ٜتٛؾٍ افطاز حطفٞ ٝبی زیٍط
8
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ٔحبفٓت ٕ٘بیس .ایٗ ٌ٘ ٔٛط ٜثؿیبض ٖبزی  ٚؾبزٔ ٜی ثبقس ٚیه ثبض زٚض ٔحُ تمبَٕ آضٔبتٛضٞب ثٝ
َٛض اضیت پیچیسٔ ٜی قٛز .ؾپؽ ا٘تٟبی ؾیٓ ٞب ثب ا٘جطزؾت تبثیس ٜقسٔ ٚ ٜحىٓ ٔی ق٘ٛس .آٖ ٌبٜ
ز ٚؾط ايبفی ؾیٓ ٞب ثب ا٘جطزؾت ثطیس ٜقسٌ ٚ ٜط ٜثب یه فكبض ؾبز ٜترت ٔی قٛز ،تب ثسیٗ تطتیت
اظ ٌیط وطزٖ ثِ ٝجبؼ افطاز جٌّٛیطی ٕ٘ٛزٕٞ ٚ ٜچٙیٗ اظ ثط آٔسٖ ٚؾٍ ؾُح ثبالی زاَ ٞبی ثتٙی
ٕٔب٘ٗت ٌطزز .اظ ایٗ ٌط ٜزض ثؿتٗ آضٔبتٛضٞبی نٙسٚلٞ ٝب ٘یع اؾتفبز٘ ٜی قٛز و ٝزض ایٗ ٔٛاضز
ؾیٓ قٕبض 14 ٜیب  15ث ٝوبض ٔی ضٚز.
ثطای لٛی تط قسٖ ٌطٔ ٜی تٛاٖ ث ٝجبی اؾتفبز ٜاظ ؾیٓ ثب لُط ثعضٌتط ،اظ ؾیٓ زٚال ٘یع اؾتفبزٜ
ٕ٘ٛز و ٝزض ایٗ نٛضت ث ٝآٖ ٌط ٜیه َطف ٝزٚال ٔی ٌٛیٙس.
شکل ٌ – Bط ٜپیچ  ٚثؿت :ایٗ ٌطٕٛٗٔ ٜال ثطای ثؿتٗ آضٔبتٛضٞبی زیٛاض اؾتفبزٔ ٜی قٛز تب
آضٔبتٛضٞب ضا زض جبیٍب ٜذٛز ٍ٘ ٝزاقت ٚ ٝاظ جب ث ٝجبیی آضٔبتٛضٞبی افمی زض جطیبٖ وبضٞبی ؾبظ ٜیب
ثتٗ ضیعی جٌّٛیطی وٙس .ثطای اجطای ٌط ٜؾیٓ  1/5ثطاثطزٚض آضٔبتٛض ٖٕٛزی پیچیسٔ ٜی قٛز ٚ
ؾپؽ ثَٛ ٝض اضیت زٚض ٔحُ تمبَٕ آضٔبتٛض افمی پیچیسٔ ٜی قٛز ثمیٔ ٝطاحُ ٔب٘ٙس ٌط ٜیه َطفٝ
اجطا ٔی ٌطزز.
شکل ٌ – Cط ٜظیٙی :ایٗ ٌط ٜاظ زٌ ٚط ٜفٛق پیچیس ٜتط اؾت أب وبضثطز آٖ زض ثًٗی ٔٛلٗیت ٞب
ٔٙبؾت اؾت .ایٗ ٌط ٜثرهٛل ثطای ٌط ٜظزٖ پی ٞب یب زیٍط قجىٞ ٝبی ٔیٍّطز اؾتفبزٔ ٜی قٛز
تب ا٘تٟبی لالة زاض آضٔبتٛضٞب زض ٚيٗیت ذٛزقبٖ ثبلی ثٕب٘ٙس ،ثطای ثؿتٗ ذبٔٛت ٞبی ؾت ٖٛثٝ
آضٔبتٛضٞبی

ٖٕٛزی ٘یع اظ ایٗ ٌطٜ

اؾتفبزٔ ٜی

قٛز.

زض ٌط ٜظیٗ

ؾیٓ ٞب ٘رؿت زٚض یىی

اظ آضٔبتٛضٞب ٘یٓ

زٚض ٔی پیچٙس  ٚاظ زٚ

َطف آضٔبتٛض

ٖطيی ض ٚزض ضٖ ٚجٛض ٔی

وٙٙس ؾپؽ ثبال

آٚضز ٜقس ٚ ٜث ٝزٚض
9
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آضٔبتٛض اِٚی پیچیس ٚ ٜؾفت ٔی ق٘ٛس (ٕٞبُ٘ٛض و ٝزض قىُ ٔكبٞسٔ ٜی قٛز).

شکل ٌ –Dط ٜپیچ ٚظیٙی :ایٗ ٌطٔ ٜكبثٌ ٝط ٜظیٗ اؾت ث ٝاؾتثٙبی آ٘ى ٝؾیٓ  1/5ثطاثط ا٘ساظ ٜلُط
اِٚیٗ آضٔبتٛض پیچیسٔ ٜی قٛز ،پؽ اظ آٖ ضٚـ ٕٞبُ٘ٛض و ٝثطای قىُ  Cتٛيیح زاز ٜقس ازأٝ
ٔی یبثس .ایٗ ٌ٘ ٔٛطٌ ٜبٞی اٚلبت ثطای إَیٙبٖ اظ قجىٞ ٝبی ؾٍٙیٗ آضٔبتٛضی و ٝثٚ ٝؾیّٝ
جطثمیُ ثطزاقتٔ ٝی ق٘ٛس  ٚثطای ٔحف ِٛثٛزٖ ٌطٞ ٜبی ؾت٘ ٖٛؿجت ث ٝآضٔبتٛضٞبی ٖٕٛزی ثٝ
وبض ٔی ض٘ٚس .جبیی ؤ ٝمساض وط٘ف زض ٌطٞ ٜب ظیبز اؾت.
شکل ٌ – Eطٞ ٜكتی :اثٗ ٌطٌ ٜبٞی اٚلبت زض زیٛاضٞب ،ث ٝجبی ٌط ٜزیٛاض زض قىُ  Bث ٝوبض ٔی
ضٚز ،أب چٚ ٖٛلت ثیكتطی ٔی ٌیطز تٛنیٕ٘ ٝی قٛز.
ثٖ ٝالٖٛ٘ ٜٚی ٌط ٜث٘ ٝبْ ؾط ٔیری ٘یع ٚجٛز زاضز و ٝاظ آٖ ثٖٛٙ ٝاٖ فبنّ ٍٝ٘ ٝزاض اؾتفبزٔ ٜی
قٛز ٚآضٔبتٛضٞبی زیٛاض ضا اظ لبِت ٞب زٚض ٍ٘ٔ ٝی زاضز .ؾیٓ یه ثبض زٚض ؾط ٔید پیچیسٔ ٜی قٛز،
ؾپؽ زٚض آضٔبتٛضی و ٝاظ قجىٔ ٝیٍّطزی زیٛاض لطاضزاضز ٔی پیچیس  ٚآٖ ٌب ٜثب تبة زازٖ ز ٚؾط
ؾیٓ آضٔبتٛض ث ٝؾط ٔید ٔحىٓ ٔی قٛز.

ابضاس TOOLS
10
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ابضاسٍٍسایلی کِ هعوَال آسهاتَسبٌذ ّوشاُ داسد بِ قشاس صیش است:
ذٍ وف تب قٔ 2ٛتطی زؾتىف چطٔی
ٌچ ضٍ٘ی ٖالٔت ٌصاضی وٕطثٙس ایٕٙی (اِعأی اؾت)
ا٘جط زؾت
لطلطٜ

ٔتط ا٘ساظٌ ٜیط فّعی یب پبضچ ٝای-

ٔ 15تطی

وال ٜایٕٙی (اِعأی اؾت)

چىف ٔید وف (اذتیبضی)
ابضاسٍٍسایلی کِ بشای آسهاتَسبٌذ تْیِ هی شَد بِ ششح ریل است:
ِٛ - 1اظْ ثبالثط (چطخ ثبال وف) ٔثُ :زوُ جطثمیُ ، gin poleزاضثؿت فّعی یب چٛة ثؿت
لبثُ حُٕ ،زوُ ثب چطخ . towel with caster
 - 2زؾتٍب ٜثطـ پیچ
 - 3پته آٍٙٞطی sledge hammer
ٔ - 4كُٗ اؾتیّٗ Acetylene torch
ٚ - 5ؾبیُ جٛقىبضی ثب لٛؼ اِىتطیىی
َٙ - 6بة
 - 7وبثُ یب ظ٘جیط جطثمیُ sling
 ٕٝٞاثعاض ٚؾبیُ فٛق زض قطایٍ ُّٔٛة وبضی ثبیس تٕیع ،تیع ،زلیك ،ضٚغٗ ظزٚ ٜآٔبز ٜثطای اؾتفبزٜ
ثبقٙس.
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ان َٛوّی ٌط ٜظزٖ آضٔبتٛضٞب General principles of tying bars
ثطای ایٙى ٝآهاتَسّادس جشیاى کاسّای گشٍُ ّای هختلف دس ٍضعیت خَد باقی بواًٌذ الصى
است گشُ ّا بسیاس دقیق صدُ شًَذ .البتِ ًیاصی ًیست کِ آهاتَسّا دس ّش هحل تقاطع گشُ
صدُ شًَذ .گشُ صدى بِ ّیچ ٍجِ هقاٍهت ساصُ سا افضایش ًوی دّذ .دس بیشتش هَاسد دس ّش
 3یا  4هحل تقاطع آهاتَسّا یک گشُ کافی است .دٍ سش گشُ ًبایذ دس ًوای بتي ظاّش
شًَذ.

صهاًی کِ آهاتَسّای دال ّا دس ششف بستي ٍ هًَتاط شذى دس هحل هی باشٌذ ،فاصلِ
گزاسی گشُ ّا بایذ بِ ٍسیلِ اًذاصُ ّای آسهاتَسّا کٌتشل شَد .دس ایي هَاسد هعوَال اص گشُ
یک طشفِ استفادُ هی شَد.
آهاتَسّای دیَاس کِ دس هحل بستِ هی شًَذ بایذ بِ اًذاصُ کافی گشُ صدُ شًَذ تا اص جابِ
جا شذى آهاتَسّا بِ ٌّگام بتي سیضی جلَگیشی شَد .هعوَال گشُ یک طشفِ کافی است.

12
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بشای شبکِ ّای هیلگشد اص پیش هًَتاطشذُ ،تعذاد هحل تقاطع ّایی کِ گشُ صدُ هی
شَدبایذ بِ اًذاصُ کافیباشذ تا شبکِ ّا بشای ًقل ٍ اًتقال بِ حذکفایت هحکن شذُ باشٌذ.
صهاًی کِ اص گشُ یک طشفِ استفادُ هی شَد اگش هحل تقاطع ّا یک گشُ صدُ شًَذ
استحکام کاس افضایش هی یابذ .گشُ ّای یک طشفِ کِ یک دس هیاى بشای استحکام
بیشتشبستِ شذُ اًذ

پی ّا ،دیَاسّا

آسهاتَسگزاسی دس
ٍ ستَى ّا

PLACING BARS IN FOOTINGS,WALLS AND COLUMNS

پی ٞبی ٔٙفطز ٔطثٗی یب ٔؿتُیّی
Footings

or

Rectangular

Square
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Individual

پی ٞبی ٔٙفطز زض ضقتٞ ٝبی آضٔبتٛضٌصاضی ف٘ٛسا٘ؿی٘ ٖٛكبٖ زازٔ ٜی ق٘ٛسٕٛٗٔ .ال الظْ اؾت زض
ٕٞبٖ ٘مك ٝجس َٚآضٔبتٛضٞبی پی اضائ ٝقٛز .زض ایٗ جس َٚا٘ساظ ،ََٛ ،ٜقٕبضٖ ٜالٔت (اٌط ذٓ
قس ٚ )ٜتٗساز آضٔبتٛضٞب ثطای ٞط َطف پی ٞبی ٔرتّف ٘كبٖ زازٔ ٜی ق٘ٛس .اِجتٌ ٝبٞی جسَٚ
آضٔبتٛض زض ٘مك ٝزیٍطی ؤ ٝرهٛل جسا َٚاؾت زضج ٔی قٛز .ثًٗی اٚلبت ،اٌط تٗساز پی ٞب وٓ
ثبقس یب اٌط لسضی قجیٞ ٓٞ ٝؿتٙسٔ ،ی تٛاٖ آضٔبتٛضٞب ضا ضٚی پالٖ ٘ ٓٞكبٖ زازٕٔ .ىٗ اؾت
فبنٌّ ٝصاضی ٔیٍّطزٞب  ٓٞاضائٟكٛز  ٚاٌط ایٗ فٛانُ ٔكرم ٘كس ٜثبقس آضٔبتٛضثٙس ثبیس آٖ ٞب ضا ثب
فبنّٞ ٝبی ٔؿبٚی زض پی لطاض زٞس.
آضٔبتٛضٞب اغّت لجُ اظ وبض ٌصاقتٗ ،ث ٝنٛضت قجى٘ٛٔ ٝتبغ ٔی ق٘ٛس .تٕبْ آضٔبتٛضٞبیی و ٝلطاض
اؾت زض یه جٟت وبض ٌصاقت ٝق٘ٛس ثب فٛانُ ٔؿبٚی ضٚی ذطن ٞبی اض ٜوكی لطاضزازٔ ٜی ق٘ٛس،
ؾپؽ آضٔبتٛضٞبی جٟت ٔربِف ضٚی آضٔبتٛضٞبی اِٚی لطاضزازٔ ٜی ق٘ٛس  ٚثَٛ ٝض ٔؿبٚی فبنّٝ
ٌصاضی ٔی ق٘ٛس .پؽ اظ آٖ تمبَٕ ٞبی ز ٚالی ٝزض زاذُ قجى ٝث ٝنٛضت ز ٚزض ٔیبٖ یب ؾ ٝزض
ٔیبٖ ٌط ٜظزٔ ٜی ق٘ٛس  ٚتمبَٕ ٞبی اَطاف قجى ٝضا ٘یع یه زض ٔیبٖ یب ز ٚزض ٔیبٖ ٌطٔ ٜی ظ٘ٙس.
آٍ٘ب ٜقجى ٝثب قٕبض ٜپی ثط چؿت ظز ٜقس ٚ ٜثطای اؾتفبز ٜا٘جبض ٔی قٛز یب ثٌٛ ٝزاَ ذبوجطزاضی
قس ٜحُٕ ٔی قٛز تب زض آ٘جب وبض ٌصاقت ٝقٛز .ایٗ قجىٞ ٝبی پیف ثؿت ٝقس ٜزض ٌٛزاَ ضٚی
ثّٛن ٞبی ثتٙی ثب اضتفبٔ زلیك ٌصاقتٔ ٝی قٛز.
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زض پی ٞبی ثعضٌتط آضٔبتٛضٞبی ؾٍٙیٗ تط  ٚزضاظتطی ٔٛضز ٘یبظ اؾت  ٚقبیس الظْ ثبقس و ٝقجىٞ ٝب
زض جب ٔ٘ٛتبغ ق٘ٛس .چٙب٘چَ ٝطاحی اجبظ ٜزٞس ،ز( ٚیب قبیس ؾ )ٝآضٔبتٛض زض یه جٟت ضٚی ثّٛن
ٞبی ثتٙی تىی ٝزازٔ ٜی ق٘ٛس  ٚآٖ ٌبٔ ٜی تٛاٖ  ٕٝٞآضٔبتٛضٞبی ٖطيی ضا زض ظٚایبی لبئٕ ٝثَٛ ٝض
زلیك ضٚی ایٗ آضٔبتٛضٞبی تىیٌ ٝبٞی لطاض زاز  ٚپؽ اظ فبنٌّ ٝصاضی ث ٝآٖ ٞب ٌط ٜظزٌ .ط ٜقجىٝ
ٞبی ٔیٍّطز ثٛٓٙٔ ٝض ؾِٟٛت زض ثّٙس وطزٖ  ٚا٘تمبَ آٖ ٞب ظزٔ ٜی قٛز  ٚالظْ ٘یؿت ذیّی ٔحىٓ
ثبقس ِٚی يطٚضی اؾت و ٝآضٔبتٛضٞبی ٖطيی ث ٝآضٔبتٛضٞبی تىیٌ ٝبٞی ٔحىٓ ٌط ٜظز ٜق٘ٛس تب
فبنٌّ ٝصاضی ٔؿبٚی حفّ ٌطزز.

ضٚی آٖ ٞبیی وٝ

ثبالذط ،ٜثمی ٝآضٔبتٛضٞب ثط

او ،ٖٛٙوبض ٌصاقت ٝقس ٜا٘س لطاض ٔی ٌیط٘س  ٚثَٛ ٝض ٔؿبٚی فبنٌّ ٝصاضی ٔی ق٘ٛس .زض آذطیٗ
الیٞ ٝط آضٔبتٛض ثبیس زض ٞط ز ٚیب ؾٔ ٝحُ تمبَٕ ٌط ٜظز ٜقٛز ،و ٝث ََٛ ٝآضٔبتٛض ثؿتٍی زاضز.

پی ٞبی َط ٜای یب ٔطوت

Combined or cantilever footing

آضٔبتٛضٞب زضپی ٞبی َط ٜای یب ٔطوت ذیّی قجی ٝثب پی ٞبی ٔٙفطز وبضٌصاقتٔ ٝی ق٘ٛس .قجىٝ
آضٔبتٛض ظیطیٗ ،یباظپیف ٔ٘ٛتبغٔی قٛز یبٔ٘ٛتبغآٖ زضٔحُ ذبوجطزاضی نٛضت ٔی ٌیطز ٚثٞ ٝطنٛضت
ضٚی ثّٛوٟبی ثتٙی تىی ٝزازٔ ٜی قٛز .ؾپؽ قجـى ٝثبالیی ثؿت ٝقسٚ ٜوـبضٌـصاقتٔ ٝی قـٛز.
قجى ٝثبالیــی ثٚ ٝؾیّـ ٝتىیٌ ٝبٟٞــبی ٔرهٛل زضٔٛلٗیت ذٛز ٍ٘ ٝزاقتٔ ٝی قٛز.
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پی ٞبی زاِی ٌؿتطزٜ

Raft slab foundations

ثًٗی اٚلبت ٕٔىٗ اؾت زضظیط تٕبْ ؾتٟ٘ٛب یب زیٛاضٞبی ؾبظ ٜاظ یه زاَ ٔٙفطز ثتٙی اؾتفبز ٜقٛز
و ٝث ٝجبی پی ٞبی ٔٙفطز ؾت ٖٛیب پی ٞبی زیٛاضیىؿط ٜث ٝوبض ٔی ضٚز .يربٔت زاَ وبٔال ٔتغیط
اؾت ٚث ٝقطایٍ ذبن  ٚثبضی و ٝثطآٖ تىی ٝزازٔ ٜی قٛز ثؿتٍی زاضز .ایٗ يربٔت ٔٗٛال زضحس
 30تب  150ؾب٘تیٕتط اؾت .أب ٔی تٛا٘س ثبِغ ثط ٔ 3تط یب ٔ 4/5تط ٘یع ثكٛز.
ثَٛ ٝضوّی ،قجى ٝزاَ ثب قجىٞ ٝبی آضٔبتٛض زض ز ٚجٟت تمٛیت ٔی ٌطزز .ضٚی ثؿتط وٛثیس ٜقسٜ
ذبن ؾبظ 10 ، subgrade ٜؾب٘تیٕتط ثتٗ ٔىطض  Lean Concreteضیرتٔ ٝی قٛز  ٚؾپؽ
آضٔبتٛضٞبی لؿٕت پبییٗ حسٚز  5تب  7ؾب٘تیٕتط ثبالی ثّٛوٟبی ثتٙی لطاض ٔی ٌیطز .پؽ اظ آٖ
قجى ٝآضٔبتٛضٞبی ثبالیی ثؿتٔ ٝی ق٘ٛس .پالٟ٘ب تٗساز ،قٕبض ٚ ََٛ ،ٜفبنٌّ ٝصاضی آضٔبتٛضٔبتٛضٞب ضا
٘كبٖ ٔی زٙٞس .اٌط آضٔبتٛضٞب زضَ َٛوبُٔ زاَ ازأ ٝپیسا ٘ىٙٙس ،زضایٗ حبِت قط ٚ ٔٚآذط ٞط ذٍ
آضٔبتٛضٞب ضٚی ٘مكٞ ٝب ٘كبٖ زاز ٜذٛاٞس قس .زض نٛضتی و ٝثطای ایجبز ذُ ٌٛیىؿط ٜآضٔبتٛضٞب ثٝ
ٚ ٓٞنّ ٝپٛقكی ثك٘ٛس ٘مكٞ ٝب ثبیس تٗساز آضٔبتٛضٞبی  ٓٞپٛـ قس Over lapped ٜزض ٞط
ذٍ َِٛی ضا ٘یع ٘كبٖ زٙٞس.

ثٛقٗ ٞبی ِ ِٝٛای

Pipe sleeves

اغّت ،زضؾبظٞ ٜبی ثتٙی ٔثُ پی ٞب ،زیٛاضٞب  ٚیب زاَ ٞب ٔكبٞسٔ ٜی قٛز وٞ ِِٝٛ ٝبی تبؾیؿبت ٚ
ثٛیػ ٜآة ٔؿتمیٕب اظ زاذُ ایٗ ؾبظٖ ٜجٛض زازٔ ٜی ق٘ٛس  ٚپؽ اظ ؾبَ ٞب ثط اثط ضَٛثتٌ ،طفتٍی،
ذٛضزٌی ٖٛ ٚأُ زیٍط ایٗ ِٞ ِٝٛب ثبیس تٕٗیط  ٚیب تٗٛیى ق٘ٛس و ٝچ ٖٛثس ٖٚزاقتٗ ثٛقٗ ٘هت
قس ٜا٘س ٔكىالت ظیبزی ٔثُ ترطیت پی یب زیٛاض  ٚزاَ ثتٙی ضا ٔٛجت ٔی ٌطزز .ثطای ٔثبَِِٝٛ :
ٞبی آة یب تبؾیؿبت ضا ثس ٖٚزاقتٗ ثٛقٗ
اظ ظیط وف ٛٞاوف ٞبی ٔؿسٚز  ٚوٛچه ؾبذتٕبٖ ٞب  ٚیب اظ ظیطوف ٚاٖ حٕبْ ٖجٛض ٔی زٙٞس .زض
ایٗ ٔٛاضز ،يطٚضی اؾت وٟٙٔ ٝسؼ َطاح تبؾیؿبت یب ؾبذتٕبٖ ثبیس ثطای ایٗ لجیُ ِٞ ِٝٛب و ٝاظ
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زاذُ ثتٗ یب زیٛاض ٖجٛض ٔی وٙٙس زض٘مكٞ ٝب ثٛقٗ

ِ ِٝٛای زض ٘ٓط ثٍیط٘س .پیٕب٘ىبض یب ٘بْط

ؾبذتٕبٖ زض نٛضت ٖسْ ٚجٛز آٖ ٞب زض ٘مكٞ ٝب ثبیس ثب ٟٔٙسؼ َطاح ٔكٛضت ٕ٘بیٙس  ٚیب ذٛزقبٖ
ثطای ٘هت ثٛقٗ الساْ وٙٙس.
ثبیس ث ٝذبَط ؾپطز و ٝثَٛ ٝض َجیٗی ٖٕط ٔفیس ؾبذتٕبٖ ٞب حسالُ  50ؾبَ ٔی ثبقس .پؽ زض
اثتسا وّی ٝاجعاء ؾبذتٕبٖ ثبیس َجك ٔمطضات  ٚآئیٗ ٘بٔٞ ٝب ی ؾبذتٕب٘ی َطاحی ق٘ٛس ٖ ٚال ٜٚثط
زاقتٗ ؾبظ ٜثتٙی ُّٔٛة ٔ ٚمب ،ْٚثبیس ِٞ ِٝٛبی ا٘كٗبة فبيالة ،آة  ٚقٛفبغ زلیمب زض ٔىبٖ
ٔٙبؾت ؾبذتٕبٖ لطاض ٌیط٘س.

زیٛاضٞب

Walls

زیٛاضٞبی ظیطظٔیٗ زض یه یب ٞط زَ ٚطف ٔؿّح ٔی ق٘ٛس .آضٔبتٛضثٙسی ٕٔٗٛال قبُٔ آضٔبتٛضٞبی
افمی ٕٖٛ ٚزی اؾت و ٝقجى ٝآضٔبتٛض زیٛاض یب غكبیی ضا ثٚ ٝجٛز ٔی آٚض٘س .ا٘ساظ ٜآضٔبتٛضٞبی
ٖٕٛزی  ٚافمی  ٚفبنّ ٝثٙسی آٖ ٞب ٍٕٞی ثَ ٝطاحی ثؿتٍی زاضزِٚ .ی ٕٔٗٛال ٘عزیه ث ٝؾُح
(ضٚی surface )ٝیب يّٕ زیٛاض وبض ٌصاقتٔ ٝی ق٘ٛسٔ .یٍّطزٞبی والف  tie-barsیب آضٔبتٛضٞبی
حطاضتی وٛچىتطی ثب فبنٌّ ٝصاضی ثیكتط ،آضٔبتٛضٞبی انّی ضا زض ظاٚی ٝلبئٕ ٝلُٕ ٔی وٙٙس  ٚاِجتٝ
اظ ؾُح زیٛاض زٚضتط ٞؿتٙس .زض ثًٗی زیٛاضٞبی ٘بظن ٕٔىٗ اؾت یه غكبی جسا وٙٙسٔ ٜجعا ثٝ
وبض ضٚز .ایٗ غكب قبُٔ آضٔبتٛضٞبی حطاضتی وٛچه ثب فبنّ ٝثٙسی ظیبز اؾت و ٝزض ٚؾٍ زیٛاض زض
ٞط ز ٚجٟت ٖٕٛزی  ٚافمی وبض ٌصاقتٔ ٝی قٛز .ثٗس اظ ایٙى ٝپی زیٛاضی یىؿط ٜا٘جبْ قس  ٚثتٗ
آٖ ؾفت ٌطزیس ،زض حبِی ؤ ٝیٍّطزٞبی اتهبَ (ا٘تٓبض) ثَٛ ٝض ٖٕٛزی اظ آٖ ثیط ٖٚآٔس ٜاؾت،
لبِت ٞب ٘ formsهت ٔی قٛز  ٚفمٍ ثطای یه ؾُح زیٛاض ٔحىٓ ٟٔبض ٔی ق٘ٛسٔ .یٍّطزٞبی
ا٘تٓبض ٕٔٗٛال ٕٞبٖ ا٘ساظٕٞ ٚ ٜبٖ فبنٌّ ٝصاضی آضٔبتٛضٞبی ٖٕٛزی ضا زاض٘س  ٚآضٔبتٛضٞبی ٖٕٛزی

 :بوشن درلولو کشی ،عبورلولو بسرگتر بو منظور حفاظت لولو کوچکتر(میانی) کو در کارىای ساختمانی یا راىسازی انجام می
گیرد-Sleeve .
مثال لولو  2/5سانتیمتر از داخل لولو  5سانتیمتر عبور داده می شود.
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وبٔال ث ٝآٖ ٞب ٌط ٜظزٔ ٜی ق٘ٛس .یه آضٔبتٛض افمی ٘یع ثٕٖٛ ٝزی ٞب ثب ؾیٓ ٌط ٜظزٔ ٜی قٛز تب آٖ
ٞب ضا قبلِٛی  ٚزض لبنّ ٝثٙسی زلیك ٍ٘ ٝزاضز .ؾپؽ ؾبیط آضٔبتٛضٞبی افمی وبض ٌصاقتٔ ٝی ق٘ٛس.
آضٔبتٛضٞبی افمی ٕٖٛ ٚزی زض فٛانُ وبفی ث ٝیىسیٍط ٌط ٜظزٔ ٜی ق٘ٛس تب قجى ٝؾرت ٔ ٚحىٕی
ایجبز ٌطززٕٛٗٔ .ال الظْ اؾت زض ٞط ز ٚیب ؾٔ ٝحُ تمبَٕ یه ٌط ٜظز ٜقٛز و ٝاِجت ٝثؿتٍی ثٝ
ا٘ساظ ٚ ٜفبنّ ٝآضٔبتٛضٞب زاضز ِٚی ثٞ ٝط تطتیت ٘جبیس وٕتط اظ ؾٌ ٝط ٜثٞ ٝط آضٔبتٛض ظز ٜقٛز  ٚتحت
ٞیچ قطایُی ٘جبیس لبنّ ٝآٖ ٞب ثیف اظ  1تب ٔ 1/5تط زض ٞط جٟت ثبقس .قجىٞ ٝبی آضٔبتٛض زیٛاض
٘جبیس ِك  ٚآظاز ضٞب ق٘ٛس٘ ٚ ،جبیس اجبظ ٜزاز و ٝتٛز ٜثتٗ ثطای ضاحت جب ٌطفتٗ آٖ ٞب ضا حطوت زٞس
ظیطا ٕٔىٗ اؾت و ٝقجىٞ ٝب زض جبی ٘بٔٙبؾت ثبلی ثٕب٘ٙس .تٕبْ قجى ٝثبیؿتی زض لؿٕت ثبال ثؿتٝ
قٛز تب زض یه نفحٕٖٛ ٝزی ٍ٘ ٝزاقت ٝقٛز .چٙسیٗ ضأ ٜرتّف ثطای ا٘جبْ آٖ ٚجٛز زاضز .ثطای
ٔثبَ:
 .1ثطای زیٛاضٞب یی و ٝض ٚوبض ٘ساض٘س یب و ٝثٚ ٝؾیّٔ ٝهبِح زیٍط پٛقب٘س ٜقس ٜا٘سٔ ،ی تٛاٖ
ٔید ٞب یی زاذُ لبِت ٘عزیه ثبالی آضٔبتٛضٞب وٛثیس ٜث ٝقىّی و ٝثٔ ٝمساض ٔٛضز ٘یبظ
ثیط ٖٚثبقٙس ؾپؽ زٚض ٘ٛن ٔید  ٚآضٔبتٛض ٖٕٛزی ثب ؾیٓ ث ٓٞ ٝثؿت ٝق٘ٛس.
ٔ .2ی تٛاٖ ثطای فبنٌّ ٝصاضی قجىٔ ٝیٍّطز  ٚلبِت ،اظ ثبِكته ٞبی وٛتب ٜزاَ یب تیط ٚ
ٕٞچٙیٗ اظ ذطن ٞبی ٔیٍّطز ٔٙفطز اؾتفبز ٜوطز .ؾپؽ قجى ٝث ٝفبنّ ٍٝ٘ ٝزاض
 Spacerثب ؾیٓ ثؿتٔ ٝی قٛزٓ٘ .ط ث ٝایٗ و ٝایٗ فبنّ ٍٝ٘ ٝزاضٞب ثٖٙ ٝــٛاٖ ثركی اظ
قطایٍ تىیٌ ٝب ٜآضٔبتٛض تٟیٕ٘ ٝی ق٘ٛس .ثبیؿتی ثب ؾبظ٘س ٜآضٔبتٛض ثطای فطا ٓٞوطزٖ آٖ ٞب
تٛافمبتی ث ُٕٖ ٝآیس.
اٌط الظْ اؾت قجى ٝز ْٚآضٔبتٛضی ٘یع ث ٝوبض ضٚز ،اِٚیٗ الساْ آٖ اؾت و٘ ٝعزیىتطیٗ قجى ٝثٝ
لبِت زیٛاض وبُٔ ٌطزز ،آٍ٘ب ٜآضٔبتٛضٞبی قجى ٝز ْٚثٕٞ ٝبٖ قی ٜٛوبض ٌصاقت ٝق٘ٛس تب ثب
زٔٚیٗ ذٍ ٔیٍّطزٞبی اتهبَ جٛض ق٘ٛس  ٚز ٚقجى ٝثب فبنّ ٝزضؾت  ٚزلیك جسا اظ ٍٝ٘ ٓٞ
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زاقت ٝق٘ٛس .ثطای ٍ٘ ٝزاقتٗ ز ٚقجى ٝآضٔبتٛض زض ٔٛلٗیت ٔٙبؾت ٘یع ضٚقٟبی ٌ٘ٛبٌ٘ٛی ٚجٛز
زاضز:
ٕٔ .1ىٗ اؾت اِٚیٗ قجى ٝآضٔبتٛض ٔب٘ٙس آ٘چ ٝلجال تٛيیح زاز ٜقس ،ث ٝقىُ یه قجىٙٔ ٝفطز
ٍ٘ ٝزاقت ٝقٛز .ز ٚقجى ٝثب اؾتفبز ٜاظ آضٔبتٛضٞبی فبنّ ٍٝ٘ ٝزاض (زؾته)

spreader

قىُ –  Uاظ  ٓٞجسا ٍ٘ ٝزاقتٔ ٝی ق٘ٛس .ایٗ فبنّ ٍٝ٘ ٝزاضٞب ث ٝز ٚقجىٌ ٝط ٜظزٔ ٜی
ق٘ٛس .ثطای ایجبز فبنّٙٔ ٝبؾت ثیٗ قجى ٝز ْٚآضٔبتٛضٞب  ٚلبِت ٘یع ٔی تٛاْ اظ یه تىیٝ
ٌب ٜآضٔبتٛض وٛتب ٜاؾتمبز ٜوطز و ٝثب ؾیٓ ث ٝقجى ٝز ْٚثؿتٔ ٝی قٛز .چٙب٘چ ٝآضٔبتٛضٞبی
فبنّ ٍٝ٘ ٝزاض زض ٘مكٞ ٝبی آضٔبتٛضٌصاضی ٘كبٖ زاز٘ ٜكس ٜا٘س ثطای تٟی ٝآٖ ٞب ثبیس تٛافمی
ثب پیٕب٘ىبض ث ُٕٖ ٝآیس.
 .2ثطای ثتٗ ٕ٘ب  ٚ exposed concreteثتٗ تعئیٙی architectural concrete
ٕٔٗٛال اظ یه فبنّ ٍٝ٘ ٝزاض ٔفتِٛی پیف ؾبذت ٝاؾتفبزٔ ٜی قٛز ؤ ٝی تٛاٖ آٖ ضا ثٞ ٝط
ز ٚقجىٌ ٝط ٜظز تب لبِت ٞبی زیٛاض ٘یع ازأ ٝیبثٙس .ایٗ ٘ ٔٛفبنّ ٍٝ٘ ٝزاض ُٖٕ فبنٍّٝ٘ ٝ
زاض ٚ spacerفبنّ ٍٝ٘ ٝزاض (زؾته)  spreaderضا یىجب ا٘جبْ ٔی زٞس ٚ .ثٗس اظ جب ثٝ
جبیی لبِت ٞب ٘یع ٞیچ ؾیٓ یب ثؿت آٙٞی اظ ؾُح ثتٗ ثیطٕ٘ ٖٚی ظ٘س.
ثٖٛٙ ٝاٖ احتیبٌ ،آضٔبتٛضٌصاض ثبیس ُٕٔئٗ ثبقس و ٝلجُ اظ ٘هت لبِت ز ْٚغكب ٞبی جسا وٙٙسٜ
زیٛاض فبنّ ٝآظاز ٔ ٚجبظ ضا زاض٘س.
غبِجب آضٔبتٛضٞبی ٖٕٛزی اظ ثبالی زیٛاض ثیطٔ ٖٚی ظ٘ٙس  ٚیب ثَٛ ٝض ٖٕٛزی ث ٝزاذُ زیٛاض
ثبالیی ازأٔ ٝی یبثٙس یب ثَٛ ٝض افمی زاذُ زاَ ذٓ ٔی ق٘ٛسٚ ،لتی و ٝلطاض اؾت زض زاذُ زاَ
ازأ ٝیبثٙسٕٛٗٔ ،ال آٖ ٞب ضا اظ پیف ذٓ ٔی وٙٙسٌ .بٞی ثطای ؾِٟٛت زض ثطزاقتٗ لبِت ٞب،
ٔیّٞ ٝبی اتهبَ زاَ ٔؿتمیٓ ثبلی ٌصاقتٔ ٝی ق٘ٛس .زض چٙیٗ ٔٛاضزی الظْ اؾت ثب اؾتفبز ٜاظ
یه ِ ِٝٛذٓ وٗ آٖ ٞب ضا زض پبی وبض ذٓ ٕ٘ٛز .ثبیس زلت وطز و ٝثبالی ذٓ یب لالة زض ؾُح
زلیك لطاض ثٍیطز تب پٛقف ٔٛضز ٘یبظ زض ظیط ؾُح ثبالیی زاَ حفّ ٌطزز .ضل ْٛثبالی زاَ ثٝ
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ٚؾیّٖ ٝالئٓ یب ٔید ٞبیی و ٝث ٝلبِت ٞب وٛثیسٔ ٜی ق٘ٛس یب ثٚ ٝؾیّٔ ٝید ٞبی چٛثی و ٝزض
ظٔیٗ وٛثیس ٜقس ٚ ٜاضتفبٔ ثبال ٚپبییٗ زاَ ضا ٔكرم ٔی وٙٙس زض اذتیبض پیٕب٘ىبض ثتٗ ضیعی
لطاض ٔی ٌیطز.
ٕٔٗٛال الظْ اؾت آضٔبتٛض ٞبی افمی ؾُح ثیط٘ٚی زیٛاضٞب تب ٌٛقٞ ٝب أتساز یبثٙس ٕٞچٙیٗ ٔی
تٛاٖ ا٘تٟبی یىی اظ آضٔبتٛضٞبضا و ٝزض ٌٛق ٝثٔ ٓٞ ٝی ضؾٙس ذٓ وطز .ضٚـ زیٍط ایٗ اؾت وٝ
آضٔبتٛضٞبی ٔؿتمیٓ ضا ازأ ٝزاز ٚ ٜزض ٌٛق ٝزیٛاض یه آضٔبتٛض ٌٛق ٝوٛتب ٜیب یه ظا٘ٛیی ث ٝآٖ
ٞب ٚنّ ٝوطز.
آضٔبتٛضٞبی افمی زض ؾُح زاذّی زیٛاض ٕٔٗٛال ثَٛ ٝض ٔؿتمیٓ زض زاذُ زیٛاض ٔتمبَٕ ازأٔ ٝی
یبثٙس یب ثطای آٖ ٞب لالة ٞبیی زض ٘ٓط ٌطفتٔ ٝی قٛز .ثطای ٔربظٌٖٛ ،زاَ ٞب

pits

ٚاؾترطٞبی قٙب يطٚضی اؾت ٌٛقٞ ٝب وبٔال آة ثٙسی ق٘ٛس ذٓ ٞبی ؾُح ثیط٘ٚی یب
آضٔبتٛضٞبی ٌٛق ٝثبیس َٛال٘ی ثبقٙس  ٚز ٚا٘تٟبی آضٔبتٛضٞبی زاذّی ٘یع احتٕبال لالة ٔی
ق٘ٛس.
آضٔبتٛضثٙس ثبیس جعئیبت  ٚزؾتٛضإُِٗ ٞبی ٘مكٞ ٝبی آضٔبتٛضٌصاضی ضا وبٔال ضٖبیت وطز ٚ ٜثٝ
زلت ظیط ٘ٓط زاقت ٝثبقس .زض ظیط جعئیبت آضٔبتٛضٌصاضی چٙس ٕ٘ ٝ٘ٛزیٛاض ٕ٘بیف زاز ٜقسٜ
اؾت.
پؽ اظ آ٘ى ٝتٕبْ آضٔبتٛضٞب وبض ٌصاقت ٝقس٘س ،ثبیس ثبظزیسی ا٘جبْ ٌیطز  ٚإَیٙبٖ حبنُ ٌطزز
ؤ ٕٝٞ ٝیٍّطزٞبی اتهبَ ٟٔ ٚبضٞب لجُ اظ ثتٗ ضیعی ٘هت قس ٜا٘سٔ .مساض ثتٗ ضیعی زض ٔست
ضٚظ ٔحسٚز اؾت .ثٙبثطایٗ الظْ اؾت زض پبییٗ ضٚظ یب ٘ٛثت وبضی ،تٛلف ثتٗ ضیعی زض شضظٞبی
اجطایی ٖٕٛزی  ٚافمی نٛضت ثٍیطزٕٛٗٔ .ال ٟٔٙسؼ زض ٘مكٞ ٝبیف چٍٍ٘ٛی ایٗ زضظٞب ضا
ٔكرم ٔی وٙسٛٔ .اضزی و ٝزض ایٗ لجیُ زضظٞبی اجطایی ٔٛلت ٔكرم ٔی ق٘ٛس ٕٔٗٛال
قبُٔ تیغٞ ٝبی جساؾبظ لبئٓ  ، vertical bulkheadsثٙسٞب ٔ keysیٍّطزٞبی اتهبَ
ٔرهٛل ،پٛقف ٞبی آضٔبتٛض  ٚ lapsثطذی پیف ثیٙی ٞبی زیٍط ٔی ثبقس .ثبیس إَیٙبٖ
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حبنُ ٌطزز و ٝپالٖ ٞبی آضٔبتٛضٌصاضی وبٔال پیٍیطی ق٘ٛس تب ٔیٍّطزٞبی اتهبَٚ ،نّٞ ٝبی
ٔیٍّطز  ٚجعئیبت زیٍط زض زضظٞبی اجطای زلیمب ٘هت ٌطز٘س.
ؾتٞ ٖٛبی ت ٛوبض ٕٞطا ٜثب زیٛاضٞب ضیرتٔ ٝی ق٘ٛس ،زض ٘تیج ٝفبنٌّ ٝصاضی ٔیٍّطزٞبی اتهبَ
پی  ٚآضٔبتٛضٞبی لبئٓ زیٛاض ثب یه فبنّ ٝوبُٔ اظ ٘عزیىتطیٗ ٖٕٛزی ؾت ٖٛقطٔ ٔٚی قٛز.
تٗساز ،تطتیت  ٚفبنٌّ ٝصاضی نحیح آضٔبتٛضٞب ثبیس زلیمب ٔب٘ٙس ٘مك ٝآضٔبتٛضٌصاضی ثبقس.
غبِجب ،زیٛاضٞبی ظیطظٔیٗ  basementثٚ ٝؾیّ ٝزاَ ٞبی وف زض ثبال ٚپبییٗ ٟٔبضثٙسی
ٔ bracingی ق٘ٛس  ٚآضٔبتٛضٌصاض انّی ضا زاض٘س و ٝثَٛ ٝض ٖٕٛزی زض ؾی ٝٙوبض زاذّی أتساز
یبثٙس .آ٘چ ٝلجال ثطای آضٔبتٛضٌصاضی زیٛاض قطح زاز ٜقس زض ایٗ ٘ ٔٛزیٛاض  ٓٞث ٝوبض ثطزٔ ٜی
قٛز.
زضٞب ،پٙجطٞ ٜب  ٚزیٍط ثبظقٞٛبی زیٛاضٞب آضٔبتٛض ٌصاضی ثیكتطی ٘یبظ زاض٘س .آض٘بتٛضٞبی ظیبزتطی
زض ثبال ،پبییٌٗٛ ،قٞ ٝب  ٚثٛٔ ٝاظات زض ٚؾٛضاخ ٞبی پٙجطٞ ٜب احتیبج اؾت وٕٛٗٔ ٝال ثَٛ ٝض
وبُٔ اظ وٙبض ايالٔ ٞ ٍِٝٙ ٚبی چٟبضچٛة  jambsثبظٌكبزٌی ٞب ث ٝذٛثی ازأٔ ٝی یبثٙس تب
اظ ثٚ ٝجٛز آٔسٖ تطن ٞبی ٔٛضة  diagonal cracksجٌّٛیطی قٛز.
اغّت آضٔبتٛضٞبی ٔٛضثی ٘یع ث ٝزاذُ قجىٞ ٝبیی و ٝثؿت ٝقس ٜیب قجى ٝآضٔبتٛض زیٛاض ايبفٔ ٝی
قٛز.

ؾتٞ ٖٛب Columns
آضٔبتٛضٌصاضی ؾت ٖٛقبُٔ آضٔبتٛضٞبی انّی ٔی قٛز و ٝتٛؾٍ یه ٔبضپیچ  ٚیب ٔجٕ ٖٝٛای
ذبٔٛت احبَٔ ٝی ق٘ٛس .زض جبٞبیی و ٝآضٔبتٛضٞبی ؾت ٖٛزض تطاظ یىؿبٖ قطٔ ٔٚی ق٘ٛسٔ ،ی
تٛاٖ ؾت ٖٛضا ث ٝقىُ وبُٔ زض ٔىب٘ی ٔٙبؾت  ٚضاحت ٔ٘ٛتبغ ٕ٘ٛز .آٍٔب ٜؾت٘ٛٔ ٖٛتبغقس ٜضا
ثطای وبض ٌصاقتٗ ثبال ٔی وكٙسِٚ .ی اٌط ٚظٖ ؾت ٖٛذیّی ؾٍٙیٗ ثبقس یب اٌط ٘مبٌ اتهبَ
ضٚی آضٔبتٛضٞبی انّی آٖ یىی زض ٔیبٖ اؾت ،ثٟتط اؾت و ٝؾت ٖٛزض جب
قٛز .قطح ثًٗی اظ ّٖٕیبت ؾط ٓٞثٙس وطزٖ ٘ٛٔ ٚتبغث ٝلطاض ظیط اؾت:
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 in-placeثؿتٝ

 - 1پیف ٔ٘ٛتبغ لُٗبت ٔبضپیچ
units

Preassembly of spiral

ٔبضپیچ ٞبیی و ٝزض اثط حُٕ ٘ ٚمُ ذطاة  ٚتب قس ٜا٘س ثبیس ث ٝقىُ انّی ثبظ

ق٘ٛس آٖ ٞب ضا ثبیس ثَ ٝطیمیهبف ٚضاؾت ٕ٘ٛز .فبنّ ٍٝ٘ ٝزاضٞبی ٔبضپیچ وٕٛٗٔ ٝال ضٚی
وٙبضٞ ٜبی ضٚثطٚی ٔبضپیچ ٚنُ ٔی ٌطز٘س ٘یع ثبیس َٛضی جب ث ٝجب ق٘ٛس و ٝتمطیجب فبنّٝ
ٔؿبٚی زٚض ٔبضپیچ زاقت ٝثبقٙس .زض ضاؾت ٔ ٚؿتمیٓ وطزٖ ٔبضپیچ  ٚتٓٙیٓ ٚيٗیت فبنّٝ
ٍ٘ ٝزاضٞب ٕٔ ، spacersىٗ اؾت ِج ٝفبنّ ٍٝ٘ ٝزاضٞب زض حُٕ ٘ٚمُ ؾؿت ٚقُ قسٜ
ثبقٙس پؽ ثبیس ثٚ ٝؾیّ ٝيطثٔ ٝالیٓ چىف آٖ ٞب ضا زض اَطاف ٔیّٔ ٝبضپیچ ٔحىٓ ٕ٘ٛز.
ثطای اظ پیف ٔ٘ٛتبغ وطزٖ ٔبضپیچ ،زٚآضٔبتٛض انّی زاذُ ٔبضپیچ  ٚزض ٖطو تىیٌ ٝبٞ ٜب
ٌصاقتٔ ٝی قٛزٓ٘ .ط ث ٝایٙىٔ ٝبضپیچ اظ وف یب ؾُح پی قطٔ ٔٚی قٛز ،آضٔبتٛضٞبی انّی
ؾت ٖٛزضیه ا٘تٟبی ٔبضپیچ ثبیؿتی ثیط ٖٚظز ٜقٛز یب لسضی ذبضج اظ ٔبضپیچ ثیط ٖٚآٔسٜ
ثبقس ،ثَٛ ٝضی و ٝزض ا٘تٟبی ٔمبثُ ٔب٘ٙس ٔیٍّطزٞبی اتهبَ ازأ ٝیبثٙس ،ثمی ٝزض ٔبضپیچ جب
زاز ٜقس ٕٝٞ ٚ ٜآٖ ٞب ثَٛ ٝض ٔؿبٚی زض زایط ٜفبنٌّ ٝصاضی ٔی ق٘ٛس .آضٔبتٛضٞبی انّی
ثب ؾیٓ ثٔ ٝبضپیچ ثؿتٔ ٝی ق٘ٛس  ٚثسیٗ تطتیت حبِت لفؽ ؾبذت ٝقسٔ ٜحىٕی ضا ثٝ
ٚجٛز ٔی آٚض٘س و ٝثٗسا ٔی تٛاٖ آٖ ضا زض ٔحُ پبییٗ ثطز ٚ ٜثٔ ٝیٍّطزٞبی اتهبَ یب
آضٔبتٛضٞبی انّی ثیط ٖٚظز ٜاظ پبییٗ ثب ؾیٓ ٌط ٜظز.

 - 2پیف ٔ٘ٛتبغ لُٗبت ذبٔٛت Preassembly of tied units
ذبٔٛت ٞبی ؾتٕٞ ٖٛطا ٜثب آضٔبتٛضٞبی انّی ؾت ٖٛث ٝنٛضت لفؽ ٞبیی ٔ٘ٛتبغ ٔی ق٘ٛس .ایٗ
ُٖٕ ث ٝایٗ قىُ نٛضت ٔی ٌیطز و ٝآضٔبتٛضٞبی انّی زض یه َطف ؾت ٖٛزض ٖطو ز ٚتىیٌ ٝبٜ
چیس٘ٛٔ ٚ ٜتبغ ٔی ق٘ٛس .ؾپؽ تٗساز ٔٗیٙی ذبٔٛت زض ؾطاؾط ٌط ٜٚآضٔبتٛضٞب ٚاضز ٔی ق٘ٛس .آٍ٘بٜ
ثمی ٝآضٔبتٛضٞب ايبف ٝقس ٚ ٜذبٔٛت ٞب َجك ٘مكٞ ٝبی آضٔبتٛضٌصاضی فبنٌّ ٝصاضی ٔی ق٘ٛس.
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تٗساز ٔٗیٙی اظ ٘مبٌ تمبَٕ ذبٔٛت ٞب ثب آضٔبتٛضٞبی انّی ؾت ٖٛث ٓٞ ٝثب ؾیٓ ٌط ٜظزٔ ٜی ق٘ٛس تب
لفؽ ثؿت ٝقسٔ ٜحىٕی ایجبز ٌطزز و ٝثتٛاٖ آٖ ضا ثبال ثطز  ٚث ٝنٛضت لُٗٚ ٝاحسی وٙبض ٌصاقت.
ٕٔٗٛال زض ؾتٞ ٖٛبیی و ٝچٟبض یب قف آضٔبتٛض زاض٘س ثب ٌط ٜظزٖ ٞط ٔحُ تمبَٕ ذبٔٛت ثب آضٔبتٛض
انّی ؾتٔ ٖٛمبٔٚت وبفی ث ٝزؾت ٔی آیس .ثطای ؾتٞ ٖٛبیی و ٝثیف اظ قف آضٔبتٛض زاض٘س وبفی
اؾت و ٝؾٌٛ ٝقٞ ٝط ذبٔٛت ٌط ٜظز ٜقٛزٙٔ .تٟب ثب اؾتفبز ٜاظ ٕ٘ ٝ٘ٛیىی زض ٔیبٖ لطاضزازٖ زض ٞط
ذبٔٛت پی زض پی ثبیس إَیٙبٖ حبنُ ٌطزز وٞ ٝط آضٔبتٛض انّی ؾت ٖٛحسالُ ؾ ٝثبض زض َ َٛآٖ
ٌط ٜظز ٜقٛز .ثطای لُٗبت ٔؿتُیّی یب ٔطثٗی ثعضي ،احتٕبال الظْ اؾت ؤٟ ٝبضثٙس ٔفتِٛی لُطی
٘ diagonal bracingیع ٘هت ٌطزز  ٚوكیس ٜق٘ٛس تب قىُ لُٗبت ؾتٍٙٞ ٖٛبٔی و ٝزض ٔحُ
وبض پبییٗ آٚضزٔ ٜی قٔٛس یب ٍٙٞبْ جب ث ٝجبیی حفّ ٌطزز.
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اؾتب٘ساضز وّی ذبٔٛت ٞبی ؾتٖٛ
تٛيیحبتNotes :
 - 1حبِت ٔتٙبٚة لالة ٞب زض لطاض زازٖ ٔتٛاِی زؾتٞ ٝبی ذبٔٛت ٞب
 - 2حسالُ ٕٞپٛقی  30ؾب٘تیٕتط اؾت ،ثطای ا٘ساظٞ ٜبی قٕبض ٚ 5 ٜثعضٌتط ،حسالُ َٞ َٛبی
ٕٞپٛقیَ ،جك زؾتٙبٔ( ٝضإٙٞب) جعئیبت  ، ACIفطا ٓٞذٛاٞس قس.
 "B" -3آضٔبتٛض ٞبی زؾت ٝقس ٜیب ٌط ٜٚقس ٜضا ٘كبٖ ٔی زٞس .زؾتٞ ٝب اظ

 4آضٔبتٛض ثیكتط

٘رٛاٙٞس قس .ا٘ساظ ٜآضٔبتٛض ٞب زض زؾتٞ ٝب اظ قٕبض 11 ٜتجبٚظ ٘رٛاٞس وطز.
 -4حصف ذبٔٛت ٞب ثطای آضٔبتٛض ٞب ٚؾٍ زض زؾتٞ ٝبی ؾ ٝتبیی حس اوثط فبنٌّ ٝصاضی آظاز 15
ؾب٘تیٕتط ضا ٔحسٚز ٔی وٙس ٍٔط آٖ ؤ ٝكرم قس ٜثبقس.
 -5تٛيیح ثطای َطاحبٖ :ضٚـ ٔٛضز لج( َٛضإٙٞبی جعئیبت  )ACIایٗ اؾت و٘ ٝمكٞ ٝبی
َطاحی تٕبْ جعئیبت اتهبَ آضٔبتٛض ٞبی ٖٕٛزی ؾت ٖٛضا ٘كبٖ زٙٞسٔ ،ثُ ٔٛ٘ :اتهبَ ََٛ ،اتهبَ
اٌط ضٚی  ٓٞلطاض ٔی ٌیط٘سٔ ،ىبٖ آٖ ضا زض ثطـ لبئٓ (اضتفبٔ) َ ٚطحسض ؾُح ٔمُٕ.
 -6تٛيیح ثطای َطاحبٖ جعئیبت :ثطای ٞط َطاحی و ٝآضٔبتٛض ٞبی ٖٕٛزی ثعضي ٔرهٛل ،آضٔبتٛض
ٞبی ٖٕٛزی زؾت ٝقس ،ٜاتهبالت (ٚنّٔ )ٝتٙبٚة ،یب ٔرهٛنب آضٔبتٛض ٞـبی ٖٕٛزی ٌـط ٜٚقـس ٜثٝ
وـبض ثـطزٔ ٜـی قٛز .يطٚضی اؾت و ٝجعئیبت ٘هت ٔیٍّطز اتهبَ ٘كبٖ زاز ٜقٛز.
 -7آضٔبتٛض ٞبیی و ٝضٚی  ٓٞلطاض ٔی ٌیط٘س  lappedثبیس ٔحىٓ ثٌ ٓٞ ٝط ٜظز ٜق٘ٛس تب ٍٙٞبْ ثتٗ
ضیعی جب ث ٝجب ٘ك٘ٛس.
 -8آضٔبتٛض ٞبیی و ٝث ٝقىُ زایطٞ ٜبی ثبظ ٘كبٖ زاز ٜقس ٜا٘س ،جبٌصاضی ٔی ق٘ٛس ٔكط ٌٚثط ایٗ
و ٝفبنّٞ ٝبی آظاز ثیٗ آضٔبتٛض ٞب اظ  15ؾب٘تیٕتط ٘كٛز.
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ظٔب٘ی و ٝلطاض اؾت آضٔبتٛض ٞبی ٔ٘ٛتبغ قس ٜث ٝزاذُ لبِت وبُٔ قس ٜپبییٗ آٚضز ٜقٛز ،ثبیس لجُ اظ
پبییٗ آٚضزٖ لفؽ آضٔبتٛض (چٙب٘چ ٝوبٔال لطی٘ ٝٙیؿتٙس) زٚض تب زٚض ثچطذٙس تب ایٗ و ٝيّٕ تٗییٗ
قسٔ( ٜثُ – قٕبَ) زض جٟت زضؾت لطاض ٌیطز .ظیطا و ٝثٗس اظ ٌیطـ ثتٗ انالحبت  ٚتغییطات
وبضٌبٞی ثؿیبض ٔكىُ  ٚپط ٞعی ٝٙاؾت ،ثٙبثطایٗ وّی ٝانالحبت ثبیس لجُ اظ ضیرتٗ ثتٗ ا٘جبْ پصیطز.
تٛيیحبت Notes
 - 1ایٗ آضٔبتٛض ٞب ٕٞبٖ َٛض و ٝثٚ ٝؾیّ ٝذٍ چیٗ ٘كبٖ زاز ٜقس ٜاؾت ظٔب٘ی و ٝفبنّX ٝ
ثیكتط اظ  15ؾب٘تیٕتط اؾت ،ثبیس ٌط ٜظز ٜق٘ٛس.
ٚ - 2لتی و ٝفبنّٔ X ٝؿبٚی یب وٕتط اظ  15ؾب٘تیٕتط اؾت ٘یبظی ٘یؿت و ٝایٗ آضٔبتٛض ٞب
ٌط ٜظز ٜق٘ٛس.
 - 3ثطای تٕبٔی ؾتٞ ٖٛبی ت ًٙزاض لبثُ اجطاؾت.
ٕ٘ ٝ٘ٛذبٔٛت ٞبی ٔتفبٚتی ٕٔىٗ اؾت جبیٍعیٗ قٛز ث ٝقطٌ آٖ و ٝقطایٍ جعئیبت ضٚی ٘مكٝ
لطاض زازٖ ٘كبٖ زاز ٜق٘ٛس.
*فمٍ ثطای ٚنّ ٝپٛقكی لفؽ ٞبی اظ پیف ٔ٘ٛتبغ قس ٜلبثُ اجطاؾت.
 -3لُٗبت ؾت ٖٛزضجب ٔ٘ٛتبغ قسAssembled-in-place column units ٜ
ٕٔٗٛال پیف ٔ٘ٛتبغ لُٗبت ؾت ٖٛفمٍ ثطای َ َٛآضٔبتٛض ٞبی ٖٕٛزی یه َجم ٝنٛضت ٔی ٌیطز
وٍٕٞ ٝی زض یه ٘مُ ٝثبالی ذٍ ؾمف ٚنّٔ ٝی ق٘ٛس .زض ثًٗی ٔٛاضز ٚنّٞ ٝب ثبیس ثب ٚنّٞ ٝبی
آضٔبتٛض ٞبی ٖٕٛزی ٔتٙبٚثی و ٝزض ؾُٛح ٔرتّف ثبالی ؾمف لطاض زاض٘س ث ٝنٛضت یىی زض ٔیبٖ
ظز ٜق٘ٛس .آضٔبتٛض ٞبی ٖٕٛزی ا٘ساظ ٜثعضي ثب ٚنّٞ ٝبی ِت ثِ ٝت ٔتٙبٚة ٕٔٗٛال ث ٝا٘ساظََٛ ٜ
یه ؾبذتٕبٖ زَ ٚجمٞ ٝؿتٙسٕٛٗٔ .ال ٚنّٞ ٝبی پٛقكی یب ٚنّٞ ٝبی ِت ثِ ٝت  ٕٝٞآضٔبتٛض
ٞبی ٖٕٛزی تىٕیُ ٔی ق٘ٛس  ٚپؽ اظ آٖ ذبٔٛت ٞب زض آضٔبتٛض ٞبی ٖٕٛزی آظاز لطاض ٔی ٌیط٘س.
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زض ؾتٟ٘ ٛبی ثعضي ت ًٙزاض ٔبضپیچی و ٝآضٔبتٛض ٞبی ٖٕٛزی ثّٙس زاض٘س ٍٕٞ ٚی زض یه ٘مُٝ
ٚنّٔ ٝی ذٛض٘سٕٛٗٔ ،ال ث ٝزِیُ ٚظٖ  ٚثعضٌی لُٗ ٝؾت ٖٛاظ یه لفؽ آضٔبتٛض اظ پیف ٔ٘ٛتبغ قسٜ
اؾتفزٔ ٜی قٛز .چٟبض آضٔبتٛض ضٚی ظٔیٗ ٔ٘ٛتبغ ٔی ق٘ٛس  ٚزض ٌٛقٞ ٝبی ثیط٘ٚی
ا
انالح قسٜ
ذبٔٛت ٞب یب زض زاذُ ٔبضپیچ ٌط ٜظزٔ ٜی ق٘ٛس .ؾپؽ اؾىّت لفؽ آضٔبتٛض ثٚ ٝؾیّ ٝجطثمیُ ثٝ
َطف ٔٛلٗیت ٔٛضز ٘ٓط ثبال وكیسٔ ٜی قٛز .پؽ اظ آٖ ثبلیٕب٘س ٜآضٔبتٛض ٞبی ٖٕٛزی وبض ٌصاقتٝ
ٔی ق٘ٛس  ٚذبٔٛت ٞبی زاذّی ايبفی ٔی ق٘ٛس.
ٔ٘ٛتبغ اؾىّت ایٗ لفؽ آضٔبتٛض ٕٞچٙیٗ ثب آضٔبتٛض ٞبی ٖٕٛزی ا٘ساظ ٜثعضي ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض ٔی
ٌیط٘س .وبضٌصاضی ثبلیٕب٘س ٜآضٔبتٛض ٞب  ٚذبٔٛت ٞبی زاذّی ٔب٘ٙس تٛيیحبت لجّی ٔی ثبقٙس.
 -4فبنٌّ ٝصاضی ذبٔٛت ٞبی ؾتSpacing of column ties ٖٛ
ثطای اظ پیف ٔ٘ٛتبغ وطزٖ لُٗبت ؾت ٖٛت ًٙزاض ،ذبٔٛت ٞبی ته یب زؾتٞ ٝبی ذبٔٛت ثَٛ ٝض
ٔؿبٚی فبنّ ٝزازٔ ٜی ق٘ٛس .ایٗ فبنّ ٝثٙسی٘ ،هف فبنّ ٝثبالی ؾمف یب پی قط ٔٚقس ٚ ٜآذطیٗ
ذبٔٛت ظیط پبییٗ تطیٗ آضٔبتٛض ٞبی ٖٕٛزی ثبالیی لطاض ٔی ٌیطز ،ایٗ ٔىبٖ ٞب اظ ضٚی ٘مك ٝتٗییٗ
ٔی ق٘ٛس .ثٞ ٝط حبَ جبیی و ٝزض اَطاف ؾت ٖٛتیط ٞب یب زؾته ٞب ٚجٛز زاض٘س ذبٔٛت ٞب ٘جبیس
پبییٗ تط اظ  7/5ؾب٘تی ٔتط ظیط الی ٝآضٔبتٛض ٞبی تیط یب زؾته ٔتٛلف ق٘ٛس .اٌط آضٔبتٛض ٞبی
ٖٕٛزی ؾت ٖٛز ٚذٓ  offset bendثبقٙس ذبٔٛت آذط زض ٘مُ ٝذٓ لطاض ٔی ٌیطز ٕٛٗٔ ٚال ؾٝ
ذبٔٛت ايبفی ثب فبنّ٘ ٝعزیه ث ٓٞ ٝزض ظیط ایٗ ٘مُ ٝايبفٔ ٝی قٛز٘ .مك ٝآضٔبتٛض ٌصاضی ثطای
تطتیت ذبٔٛت ٞبی ٔٛضز ٘یبظ ثبیس زلیمب اجطا قٛز.

 -5اضتفبٔ ٔبضپیچ ٞب Height of spirals
 :offset bendدو خم پی در پی و مخالف جهت یکذیگز در آرماتور که سبب جابه جایی محور طولی آرماتور به مواسات محور اولیهگزدد ،معموال در محل اتصاالت آرماتور به وجود می آیذ.
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اضتفبٔ (یب َٔ )َٛبضپیچ فبنّ ٝپكت تب پكت حّمٞ ٝبؾت .ایٗ فبنّ ٝزٚضٞبی پبیب٘ی ثبال  ٚپبییٗ ثب
َ َٛفبنٍّٟ٘ ٝساض ضا ٘یع قبُٔ ٔی قٛز ؤ ٝؿبٚی ثب َٔ َٛبضپیچ ثٖ ٝال ٜٚوٕتط اظ ا٘ساظ ٜیه ٌبْ
َِٛ pitchی اؾتٔ .بضپیچ اظ وف یب ثبالی ؾُح پی تب ؾُح پبییٗ تطیٗ آضٔبتٛض افمی زاَ ،وتیجٝ
ؾط ؾت ٖٛیب تیطثبالیی ازأ ٝزاضز .ثٞ ٝط حبَ اٌط زض  ٕٝٞاَطاف ؾت ،ٖٛتیط یب زؾته ٚجٛز ٘ساضز
الظْ اؾت پؽ اظ ا٘تٟبیٕبضپیچ ذبٔٛت ٞب زض پبییٗ زاَ یب وتیج ٝؾطؾت ٖٛازأ ٝیبثٙس .زض ؾتٞ ٖٛبی
ؾطؾت ٖٛزاض ،جبیی وٖ ٝطو ثتٗ زض ؾطؾتٔ ٖٛؿبٚی ثب ز ٚثطاثط ٖطو ؾت ٖٛاؾتٔ ،بضپیچ ضا ٔی
تٛاٖ ٔتٛلف ٕ٘ٛز .آضٔبتٛضثٙس ثبیس َجك ٘مكٞ ٝبی آضٔبتٛض ٌصاضی ُٖٕ وٙس  ٚاضتفبٔ ٔبضپیچ ٞبیی
و ٝزض ایٙجب شوط ٔی ٌطزز لفٍ جٙج ٝاَالٖبت زاضزٌ.بٞی اٚلبت ٕٔىٗ اؾت تغییطاتی زض ؾُح ثتٗ
یب ؾبذت ٔبضپیچ ٞب ثٚ ٝجٛز آیس ؤٕ ٝىٗ اؾت ؾجت تساذُ ثبالی ٔبضپیچ ثب آضٔبتٛض ٞبی زیٍط
قٛز .زض چٙیٗ حبِتی ٔی تٛاٖ ،آذطیٗ زٚض یب ز ٚزٚض آذط ٔبضپیچ ضا ثبظ ٕ٘ٛز  ٚاظ ِجٞ ٝبی فبنّٝ
ٍٟ٘ساض ثطزاقت .ؾپؽ ثَ ٝطف پبییٗ فكبض زازٔ ٚ ٜجسزا ثب ؾیٓ ٌط ٜظز تب زض ٔحُ ذٛز لطاض
ثٍیط٘س.
چٙب٘چٔ ٝبضپیچ ٞب ثبیس ثٚ ٓٞ ٝنٌّ ٝطز٘سٚ ََٛ ،نّ ٝثبیس حس الُ  48ثطاثط لُط آضٔبتٛض ٔبضپیچ یب
ٔفت َٛثبقس ِٚی ٘جبیس وٕتط اظ  30ؾب٘تیٕتط ثبقس یب ٔبضپیچ ٞب وبٔال ث ٓٞ ٝجٛـ زاز ٜق٘ٛس.
ٕٞ -6پٛقی آضٔبتٛض ٞبی انّی ؾتLap of column verticals ٖٛ
آضٔبتٛض ٞبی انّی ؾت ٖٛثبیس فبنّ ٝالظْ ضٚی ٘مكٞ ٝبی آضٔبتٛض ٌصاضی ضا ازأ ٝزٙٞسٔ .یٍّطز ٞبی
اتهبَ قىُ ٌطفت ٝثٚ ٝؾیّ ٝز٘جبِ ٝآضٔبتٛض ٞبی ٖٕٛزی اظ تطاظ پبییٙی ثبیس زاذُ آضٔبتٛض ٞبی انّی
ؾُح ثبالیی لطاض ٌیط٘س .زض ٔٛضز ٔبضپیچ ٞبٔ ،یّٞ ٝبی اتهبَ ٔی تٛا٘ٙس زض أتساز زاذُ ٔبضپیچ
ٕٞپٛـ ق٘ٛس ث ٝقطٌ آٖ وٍٙٞ ٝبْ ٕٞپٛـ قسٖ ثب آضٔبتٛض ٞبی ثبالیی ،حس الُ فبنّ ٝآظاز الظْ
ثیٗ ایٗ ٌ ٝ٘ٛجفت ٞبی آضٔبتٛض ٞبی ٕٞپٛـ قس ٜثبیس ثب ؾیٓ ٔحىٓ ث ٝیىسیٍط ٌط ٜظز ٜق٘ٛس،
ٍٔط ایٗ و ٝزض ٘مك ٕٙٔ ٝقس ٜثبقس.
ٍٟ٘ -7ساض٘سٞ ٜبی لُٗبت ؾتSupports for column units ٖٛ
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آضٔبتٛض ٞبی ؾتٔ ٖٛبضپیچ یب ت ًٙزاض ثبیس اظ لبِت ٞب فبنّ ٝزاقت ٝثبقٙس تب پٛقف ثتٙی ٔٛضز ٘یبظ
فطاٌ ٓٞطززٞ .ط جب و ٝأىبٖ پصیط اؾت ،آضٔبتٛض ٞب زض ؾ ٝیب چٟبض ٘مُ٘ ٝعزیه ث ٝلؿٕت ٞبی ثبال،
پبییٗ ٚ ٚؾٍ ؾتٟٔ ٖٛبض ق٘ٛس.
ثطای فبنّ ٝپٛقف ثتٙی ثیٗ آضٔبتٛض ٞب  ٚؾُح ثتٗ اظ ثّٛن ٞبی ثتٙی ثب ؾیٓ ٞبی ٌط ٜظ٘ی
اؾتفبزٔ ٜی ق٘ٛس .ایٗ ثّٛن ٞب ثب ؾیٓ تٛوبض ٌیط زاض ثٔ ٝبضپیچ ٞب یب ذبٔٛت ٞب ثؿتٔ ٝی
ق٘ٛسٕٛٗٔ.ال ثّٛن ٞب ثبیس زض ٔحُ تمبَٕ ذبٔٛت ٞب  ٚآضٔبتٛض ٞبی ٖٕٛزی ٌط ٜظز ٜق٘ٛس تب اظ
چطذیسٖ  ٚتغییط جب زض ظٔبٖ ّٖٕیبت اجطایی وبٔال جٌّٛیطی قٛز.
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