
     
     
  

  Iصفحه                                                                                                                   ۹۹ماه  آبان

  

 يبـرا  بـتن  اسـت کـه در   يا ت شـده یـ تقو يمـر یبر پلیف ای يفوالد آجدار آرماتور آهن لگردیم

ن منظور یکه به ا يمریبر پلیا فیرد. فوالد یگ یمورد استفاده قرار مبتن ن ییپا یمقاومت کشش جبران

فـوالد   از یباشـد. در مـوارد خاصـ    یلگـرد مـ  یا می میس رود به شکل یبه کار م بتن آرمه يها در سازه

لگرد یشود. آج در م یمسلح کردن بتن استفاده م يز براین یا قوطی یناودان يها مرخین رینظ یساختمان

چ و بـا عمـق   یلگـرد بـه صـورت مـارپ    ین منظور آج در میرکردن فوالد در بتن است بدیبه منظور درگ

  .لگرد و بتن باال رودیم يریشود تا بتواند سطح درگ یجاد میاستاندارد ا

  ادیز یکشش بتا بافوالد  ←نسبتا کم  یکشش اومتمقو  ادیز يفشار اومتمق با است شکننده بتن

  

  

 لگردیم مشخصات،آزمایشات، حمل و سایر توضیحات 

  مصالح -1
  يدفوال يکابلها فوالد، کیپالست يها رشته ،يدوالف 

  اند: شده یطراح خاص اهداف يبرا فوالد کیپالست يها رشته •
 )روگذر يها پل ، ها پل ، ها بزرگراه( يساز راه

 بنادر
 ؛ یبتون کف ياسلب ها و مختلف يها یدگیچیپ ون ها بایفونداس
 ؛ فاضالب هیتخل يها سازه

 استفاده هیال چند يآجر ای یسنگ يوارهاید يبرا يوارید يها گره عنوان به FRP لگردیم •
 .شود یم
  .یحرارت قیعا يبرا اتصاالت

 دهیش تنیپ يها و سازه هاژه در پلیبه و يدفوال يکابلها •
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  ساخت:  روش -2
  آمده ملع گرم شده، الحاص سرد نوردشده، گرم

 

 لگردهایم یکیمکانمشخصات  ي بر زیگر •

دا یش پیافزا يادیزان کرنش با سرعت زیکه بعد از آن م ی: مقدار تنشyم یشدن، نقطه تسل يحد جار

 کند. یم

 .شود ير شکل آن نمييا باعث تغشود ام يلگرد وارد ميکه به م ييرويمقدار نحداکثر 

  شود. یملگرد قبل از شکستن متحمل یکه م ییروین نیشتریب: u) ی(مقاومت کشش ییمقاومت نها

  شود. یم می: نقطه شکست ماده که در آن شکسته شده و به دو قسمت تقسf ییتنجش نها

  .يفوالد يلگردهایات مین خصوصیاز مهمتر ینسب شکل رییتغ و شدن يجار حد

  

  یکیمکان مشخصات بر ساخت روش   ریتاث •
   بوده ریپذ شکل ← ر موادیسا و فسفر گوگرد، کربن، : نوردشده گرم فوالد

  )aدهد(شکل یم نشان خود از يادیز شکل رییتغ یختگیگس از قبل شدن، دهیکش در

  ↓يریپذ شکل&  ↑فوالد مقاومت ← ↑کونیلیس ای منگنز کربن، مقدار

  گرم:  اصالح
  سرد یناگهان ← ↑گرادیسانت جهدر 900 تا 800 رتحرا درجه ات فوالد

  سرد جیبه تدر ← ↑ ادگریسانت درجه 400 تا 300 تا

  )bدھد (شکل يم نشان نمیھ تسلیفوالد ناح ↑ فوالد مقاومت &شده  عوض بلورها شکل ←

  درصد 0,2 تنجش ≡الد فو نیا شدن يجار تنش

  :سرد اصالح

  گذرد. یم نشد يجار تنش از آن در تنش ↔ شده دهیکش سرد حالت در فوالد

  )c(شکل ↑ادیار زیفوالد بس مقاومت &ر کرده ییتغ يشبکه بلور ←
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 ↓)یختگیگس هنگام در ینسب شکل رییتغ (یینها تنجش

  لگردها در بتن آرمه به طور معمول:یم

  2200 بأیتقر نشد يجار با حد :نرم

   4200 و 3000 شدن يرجا با حد :سخت مین

   5000 از شیب شدن يجار حدبا  :سخت

  

   :مقطع شکل -3
   (TOR) دهیچیپ آجدار آجدار، ساده،

  ییاستاندارد اروپا S220 ≡ يشورو A-1 هستند معموال از جنس نرمه رهیدا مقطع و صاف طحس

 م آرماتور برحسب مگا پاسکال یحداقل مقاومت تسل  Sاعداد بعد از

 سازه و آب منابع و یخمش و یلصا يلگردهایم و دالها یحرارت يالگردهیم ون،ست و ریت به عنوان تنگ

  روند. یم بکار است ممه اریبس آنها در یخوردگ ترك که ییها

  

   لگردیم   و بتن یوستگیپ شیفزاا فهیبا وظ لگردیم سطح در ییهایبرجستگ ،آجدار

  ییاروپا ياستانداردها S400 و S300 معادل يشورو A -III  و A-II  سخت مین

  ییاروپا يهااستاندارد S600 معادل يشورو A-IV  سخت

TORکمتر یینها تنجش و ترشیب شدن يجار ان، حدیدار به دست مآج يهالگردیم چاندنی: پ  

 يضربدر 8و 7ها به صورت  ی/ برجستگ یکنواخت، فاصله دارند مقطع دوکیوسته یپ یبرجستگ 2آجدار

  ) چیمارپ( يا فنری ي)، موازیجناغ(

A2 ای S300  چیمارپهندسه آج  

A3 ا یS400  8و7( یجناغهندسه آج( 
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داخل مجهز به  يها د کنندهید شود تولیتول يزیهندسه آج متمابا د یبالگردها یمد یطبق استاندارد جد

  .شود ید میک هندسه آج تولیلگرد با یباشند، م یم یمیخطوط نورد قد

  

  بتن در عملکرد نوع -4
 بتن یاومت کششش مقیلگرد راستا: افزایم

  یبرش يروهایدر اثر کمانش و تحمل ن یطول يآرماتورها یرون زدگیاز ب يریخاموت: جلوگ

  و خاموت یطول يلگردهاین میخاموتها و اتصال کامل ب یت مقاومت برشیتقو ي: برایسنجاق

  ون)یسکف و فوندا يها يزین (در بتن ریمع ي با فاصله یافق یمتوال ي قرار دادن دو شبکه يخرك: برا

 دو نیب ای)   u وارها و دالها (به شکل حرفید يزیدر امتداد نگه داشتن آرماتورها در بتن ر ي: برایرکاب
  )يبند مش شبکه( آرماتور سفره

  .نباشد یرچه کافیت يانتها یمقاومت برشکه  یزمان یبرش يروهایتحمل ن يادکا: برا

  

     لگردهایمشخصات م -5
و  يریپذ شکل ،یختگیگسشدن و  يارج حد مقاومت مقطع، سطح ،يظاهر ها: شکل مشخصه نیمهمتر

 .يریپذ ، جوشیینها تنجش

  د.یاین دبوجونواقص  ریو سا یخوردگ ترك ← شدن جوش جهت لگردیم تیقابل :يریپذ جوش

 ↑ يریپذ جوش ،کم کربن ای کم اژیآل با الدشده و فو نورد گرم لگردیم
 
  لگردهایم تیفیک کنترل يشهایآزما -6

 کل وزن ≠ل فوالد به کارگاهیپس از تحو ياجبار کنترل يشهایآزما انجام رانیا 18-4 یمل نامه نیآئ طبق

 باشد. تن 50 رکمت کارگاه کی در یمصرف لگردیم
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  ) تن 50 تن معادل 50 بمضر بر ( اضافه عدد 5 ← رقط هرو  تن 50 هر نمونه تعداد

  کشش شیآزما •
  شود.یم دهیکش و تهگرف رارق کشش ستگاهد کی يفکها در مشخص لوط به لگردیم شیآزما نیا در  

  ییهان تنجش و یکشش تاب شدن، يجار حد ←ترسم شکل رییتغ -روین ینحنم

  است. مهآر نبت ياه سازه طراح نظر از لگردیم مشخصه نیمهمتر شدن، يرجا دح
تـرد   یختگیگس احتمال↓ آرمه بتن قطعه يریپذ شکل ← باشد کمتر درصد ↓%8 از لگردیم یینها تنجش

   زهسا

ش یآزمـا  زیـ ن گـر ید لگـرد یم 5 ←مقـدار مـورد انتظـار   ↓ کشش شیآزما 5 از یکیشدن  يجه حد جارینت

  م مورد قبول، اگر نه مردودیاز مقاوت تسل ↑محاسبه اگر  ینسب يشدن و خطا يمتوسط حد جار←شوند

  یتاشدگ شیآزما •
  مشاهده یاحتمال شدن پوسته ای و ترکها ← خم یکیمکان اهدستگ توسط لگرد،یم  

 آن خم& جوشانده  آب در ساعت مین &خم  درجه 45 هیزاو تا لگردیم ←رانیا 18-4 یمل نامه نیآئ طبق

  قابل استفاده نقص نبودن مشهود ←باز    درجه22,5 مقدار به

ــردیم 3 ≠←                                                  ــرید لگــ  گــ

  قبول قابل←ok لگردیم سه هر &ش یآزما

  يریپذ وشج شیآزما •

  یتاشدگ و کشش شیآزما←باشد دیمحل ترد لگردهایم يریپذ جوش که یصورت در

  نباشد. آن مجاورت ای جوش محل در دهش ختهیگس مقطع← ش کششیآزما

  د.یاین بوجود ترك شده جوش منطقه رد کردن مخ اثر رد← یتاشدگ

  کار   انجام نیح
  )یدگو تاش کشش شیآزما يبرا يانمونه (دو يسر 3  ←نرم  فوالد اتصال 300 هر

  )یدگو تاش کشش شیآزما يبرا يانمونه (دو يسر 3 ←سخت  فوالد الصات 150 هر

  ادامه کار ← نانیاطم حصول و هیته نمونه يسر سه ← کار طیشرا  رییشده و تغ اصالح يفوالدها
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   لگردهایم هیته -7
   ممکن محل نیکترینزد از

  لوگرمیک 1500 تا 500 با وزن کالف و قرقره بصورت ← متریلیم 10 تا 6 قطر با يلگردهایم 

  تر مشکل و نقل حمل و کمتر زیر و افت ←يمتر 18 و يمتر 12 يها شاخه بصورت شتریب يقطرها

  دهیبر ای احتراز ←نقطه در يباربر تیکاهش ظرف و پسماند يلگرد موجب تنشهایخم کردن م

  يشتریب طول ↓ ← ± % 12 تا 5 ساده و ± % 10 آجدار يلگردهایم یو واقع یاسم تفاوت وزن

  يکمتر طول ↑ ←                                                                                 

  است. يضرور سازنده، کارخانه از لگردیم مشخصات نامهیگواه اخذ

  

   لگردهایم کردن انبار و يبارانداز حمل، -8
  نندینب بیسآ زین خود کارگران، به اوردنین وارد صدمه

  يباالسر بزرگ يها لیجرثق ایون یکام يرو ییلهایثقره با جیتخل ←آهن راه ای یکف يکشها حمل با بار

  )یینها انبار محل در المقدور یحت (                                    

  لگردهایم تک ه تکیلتخ و لگردیم ریز در کردن اهرم يبرا لمید ←                                           

آن  يرو لگردهـا یم تـا  نیزمـ  کف تا یکف از الوار بدار بایش (سطح                                                 

  بغلتند)

  لگردهایم کردن انبار در مهم عامل چهار
  هم از لگردهایم صیتشخ سهولت .1
  لگردهایم شدن کج از يریجلوگ .2
  لگردهایم شدن خورده از يریجلوگ .3
 آنها يرو بر الزم يکارها ریسا امانج محل به حمل و لگردهایم رداشتنب هولتس .4
  ن رابطه:یدر ا

  قطر و سخت) و م سختین نوع (نرم، نظر از کیتفک - الف
  ها یآلودگ و خاك   و گل به شدن آغشته از يریجلوگ يبرا یکف مناسب -ب
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  ییانه مرحله تا آنها حرکت جهت لگردها ویم برداشت یچگونگ یبررس -پ
 
  لگردهایم   برش -9

  دهیبر يمتر 12 شاخه از ←مشخص شکل و طول (Reinforcement Schedule) آرماتور جدول طبق

  متر 6 ,4 ,3 ,2/4 ,2 ,1/2 کنند عاد را 12 عدد ستفادها مورد يلگردهایم طول ←حداقل به زیر و افت

 انداخته دور و دهیبر دیو با دهیچینپ چشیپ گاهدست کف در دلگریم يانتها دو ← تور يلگردهایم دنیبر

  شوند.

  متر 1 حدود در عرض و متر 9 بایتقر ولط ← يآرماتوربند زیم

 يآرماتوربند یدست يهایچیق ← متریلیم 12 قطر تا يلگردهایم دنیبر

 هیاپ يرو دار اهرم يهایچیق ← متریلیم 24 تا شتریب طرق با يلگردهایم دنیبر

 لنیاست یاکس برش دستگاه و یبرق يهانیوتیگ ← شتریب يقطرها دنیبر

  

    لگردهایم کردن خم -10
  یدست Fآچار  ← متریلیم 12 از قطر کمتر با يلگردهایخم م

  قطر هم بلندلگرد یم کی بهمتصل   5cmفاصله و cm 5لگردیم قطعه دو ← Fآچار 

  کن خم فلکه به مجهز دستگاه از عبور با و یکیمکان ← متریلیم 12 از شتریبقطر  با يلگردهایخم م

  ↑ کن خم قطر فلکه ↓ خم سرعت ↓← گرادیسانت درجه  +5 از طیمح حرارت درجه

   نظارت دستگاه بیتصو خمباز کردن  & xکردن خم ← ↓ گرادیسانت درجه  -5 از کمتر حرارت درجه 

  و در انتها فلکه خم کن متر0,9 ارتفاع و متر 1 عرض متر، 10 تا 6 طول يآرماتوربندز کار یابعاد م

  

   لگردهایم وصله -11
   یجوش ای ،یکیمکان ،یپوشش ← لگردهایوصله م

  .رندیبگ قرار هم يرو ینیمع طول در و مربوطه محل در لگردیم دو← یپوشش روش
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VIII  

 شدن يجار حد و شکل و قطر و لگردیم بودن يفشار ای یکشش حسب بر مزبور طول(

  .)ستا هدیگرد ذکر آرمه تنب يها نامه نیآئ در لگردیم
  .شوند یم متصل بهم لگردیم دو زبانه و کام ای مهره و چیپ با ←یکیانمک روش 

  متصل نوك به نوك روش به ای غالف ای یپوشش لگردیم دو از استفاده با لگردیم دو ←یجوش روش 

 را لگردیمن شد يجار مقاومت درصد 125 حداقل یجوش وصله ها نامه نیآئ از ياریبسطبق ( 

  .)باشد داراد یبا

   رهیغ و یمقاومت يجوشکار لن،یاست یاکس با دادن جوش ت،یترم نداد جوش ←يجوشکار روش

  

  لگردهایم کردن زیتم -12
  .باشند زده زنگ ای و بوده آلوده رهیغ س ویگر و روغن گل، و خاك به دینبا ←يآرماتوربند و لگردهایم

 سپس و درصد 15 کیفسفر دیاس با ، شستنیپاش هماس ،يفوالد زبر برس ←یزدگ زنگ و یآلودگ رفع

  آب

  

  لگردهایم استقرار و نصب حمل، -13
  .نشود جابجا که ينحو به شده تیتثب و مستقر، حمل ییاجرا يها نقشه در ذکر شده محل به آرماتورها

 شکلم نهاآ چاندنیپ که باشند خشک چندان نه  ←                                       يآرماتوربند لومفت

  .باشد
 را ها لهیم که نرم چندان نه ←         )زلزله وقوع هنگام دهاگرلیم نکردن کمانش و شدنن جابجا(

  د.نفشارن گریکدی به یخوبه ب

  

  لگردیم يرو نتب پوشش -14
  لگرد:یم يحفظ پوشش بتن رو يبرا
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  .ستندین  مناسب و روند یمکنار شبکه ریز از ها دانه بودن گرد لیدل به ←شن قطعات

  لگردیم يرو بتن پوشش يمساو ضخامت به تمال ←مانیس و ماسه يها لقمه

  یکیپالست و ییکائوچو يها لقمه

  .است ادیز یلیخ یبتن کف تا لگردیم شبکه فاصله ←اخرکه ،یمیس يها لقمه

 نظافت بتن يو روشالوده  در معموال خرکها( )ستندین مناسب طیمح بودن خورنده صورت در(

  )کم اریبس زدن زنگ امکان و دارد قرار

  

  يآرماتوربند يها يروادار -15
  باشد و انحراف مجاز  یتفاوت مجاز و حدود قابل تحمل م یبه معن Tolerance ای يروادار

 ، لگردیم يرو بتن پوششلگرد، ی، خم کردن م لگردیم دنیبر ←  CEBتنب یالملل نیب تهیکم

 مقطع در لگردیم يری، قرارگباهم يمواز يگردهالیم فاصله                                               

  شده نییتع محل در یعرض

  

 شامل: يکارگاه آرماتوربند - 16

 لگردها، انبار آرماتور آمادهیلگرد، محل برش، محل خم کردن، محل به هم بستن میانبار م

   نکرد خم و برش ه،یتخل تیفعال خط امتداد يمواز، کردن انبار در لگردهایم گرفتن قرار امتداد

   ونیکام کی تیظرف به لگردهایم زیر و افت ينگهدار يبرا يانبار + مصرف آماده لگردیم انبارعالوه بر 

  


