


 آشىایی بافه آوری ساختمان های بتىی 

 ؾاظهاى ًظام واضزاًی ؾاذتواى  

 قْطام قید ظازُ  : هسضؼ

 واضقٌاؼ ازاضُ ول آهَظـ فٌی ٍحطفِ ای ذَظؾتاى



 هیلگطز چیؿت؟
فَالزی وِ تِ ایي . یا آضهاتَض، فَالزی اؾت وِ زض تتي تطای خثطاى هماٍهت وككی پاییي آى هَضز اؾتفازُ لطاض هی گیطزهیلگطز  

ُ ّای تتي آضهِ تِ واض هی ضٍز تِ قىل ؾین یا هیلگطز هی تاقس ٍ فَالز هیلگطز ًاهیسُ هی قَز  .هٌظَض زض ؾاظ

 .الثتِ زض هَاضز ذانی اظ فَالز ؾاذتواًی ًظیط ًاٍزاًی ٍ یا لَعی ًیع تطای هؿلح وطزى تتي اؾتفازُ هی قَز  

زض وكَضّای هرتلف فَالز هیلگطز تا اؾتاًساضزّای هتفاٍتی تَلیس هی قًَس ٍ زض ّط اؾتاًساضزی عثمِ تٌسی هكرهی زض اضتثاط تا 
زض ایطاى لؿوت ػوسُ فَالزّای آضهاتَض وِ تَؾظ واضذاًِ شٍب آّي انفْاى تَلیس هی قًَس تا . ذَال هىاًیىی فَالزّا ٍخَز زاضز

 .اؾتاًساضز ضٍؾی هغاتمت زاضًس

واضذاًدات شٍب آّي انفْاى وِ زض زض ؾیؿتن ضٍؾی . اظ ًظط تٌَع لغط هیلگطزّا ًیع اؾتاًساضزّای تَلیس وٌٌسگاى هتفاٍت اؾت
ُ  اؾت هیلگطزّا هَضز   .ؾاذتِ هی قًَسهیلیوتط  40تا لغط اؾتفاز



 :اًَاع هیلگطز ٍ هكرهات هىاًیىی آًْا 
َالز هؼوَلی تَزُ وِ تكطح  تیكتطیي هیلگطزی وِ زض نٌؼت تتي ٍ تتي ضیعی واضتطز زاضز تا هكرهِ ف

الثتِ ایي زؾتِ تٌسی،حؿة اؾتاًساضز ضٍؾی تَزُ . شیل زض ایطاى زؾتِ تٌسی ٍ تَلیس ٍ ههطف هی قًَس
 .وِ زض ایطاى ضٍاج زاضز

 (A1)آجهیلگطز ًطم تسٍى  – 1

 A2))هیلگطز ًیوِ ؾرت تا آج ؾازُ  – 2

 .A3))پیچیسُ تا آج ؾرت هیلگطز  -3

 (A4)هیلگطز ؾرت تا آج پیچیسُ  -4



 (A1)هیلگطز ًطم تسٍى آج  – 1
 
 

ویلَگطم تط  2300ایي هیلگطز تا تٌف خاضی 
 3800ؾاًتی هتط هطتغ ٍ تٌف گؿیرتگی 

ویلَگطم تط ؾاًتی هتط هطتغ ٍ تغییط قىل  
 25( زض ظهاى گؿیرتگی)ًؿثی پالؾتیىی 

زضنس تؼٌَاى هیلگطز ًطم قٌاذتِ قسُ ٍ ػوستا 
ایي هیلگطز . تهَضت ناف ٍ تسٍى آج هی تاقس

تطای آٌّگطی ٍ تغییط قىل ٍ اًدام ػولیات 
خَقىاضی تط ضٍی آى هٌاؾة اؾت ٍ تغَض ولی 

 .تؼٌَاى یه هیلگطز زاوتیل قٌاذتِ هی قَز



 A2ؾازُهیلگطز ًیوِ ؾرت تا آج  – 2
 

ویلَگطم تط  3000ًَع هیلگطز تا تٌف خاضی ایي 
ویلَگطم تط  5000ؾاًتی هتط هطتغ ٍ تٌف گؿیرتگی 

زض  )ؾاًتی هتط هطتغ ٍ تغییط قىل ًؿثی پالؾتیىی 
زضنس تؼٌَاى هیلگطز ًیوِ  19( ظهاى گؿیرتگی

ٍ ًیوِ ًطم قٌاذتِ قسُ وِ تهَضت ( تطز)ذكه 
 .آخساض ٍ ػوستا آج فٌطی قىل هی تاقس

هیلگطز تطای ػولیات ؾاذتواًی ٍ ذهَنا  ایي 
ذاهَت ظًی هٌاؾة تَزُ ٍ اًدام ػولیات خَقىاضی  

تط ضٍی آى زض نَضت اخثاض هیؿط تَزُ وِ الثتِ  
تَنیِ هی قَز زض نَضت اهىاى اظ خَقىاضی آى 

 .پطّیع قَز



 A3پیچیسُ هیلگطز ؾرت تا آج  -3
 

ویلَگطم تط  4000تٌف خاضی ایي هیلگطز تا 
 6000تٌف گؿیرتگی ؾاًتی هتط هطتغ ٍ 

ویلَگطم تط ؾاًتی هتط هطتغ ٍ تغییط قىل  
 14( زض ظهاى گؿیرتگی)ًؿثی پالؾتیىی 

هٌاؾة  ( تطز)زضنس تؼٌَاى هیلگطز ذكه 
ػولیات ؾیَیل نٌؼتی ٍ ؾاذتواًی تَزُ وِ 
تهَضت آخساض ٍ ػوستا آج خٌالی هی تاقس ٍ 
اویسا تطای آٌّگطی ٍ تغییط قىلْای فطاٍاى  

تا ظٍایای تٌس هٌاؾة ًثَزُ ٍ ّوچٌیي تِ 
ّیچ ٍخِ ػولیات خَقىاضی تط ضٍی آى 

 .هداظ ًوی تاقس



 A4هیلگطز ؾرت تا آج پیچیسُ  -4
 

هغاتك اؾتاًساضز قواضُ . زاضای آج زٍوی قىل هی تاقٌس
یا هیلگطزّای  A4ؾاظهاى هلی اؾتاًساضز ایطاى هیلگطز  3132
تسیي تطتیة . اظ ًَع آخساض هطوة هی تاقٌس 500ٍ  520تا آج 

وِ آج ّای ػطضی زٍوی قىل زض زٍ عطف آج عَلی ٍ تِ 
ّكت ٍ تا ظاٍیِ  –نَضت چْاض ًین هـاضپیچ تـِ قـىل ّفت 

حسالل هماٍهت . زضخِ هی تاقس 75زضخِ تا ٍ قاهل 35
ضا تطای % 18هگاپاؾىال ٍ قىل پصیطی حسالل  520وككی 

اؾتفازُ اظ هیلگطز . ایي گطیس اظ هحهَالت ذَز تضویي هیٌوایس
A4  هگاپاؾىال،تِ تطتیة تِ ػٌَاى  520ٍ 500تا تٌف تؿلین

ذَاًسُ هی قًَس، زض عطاحی ٍ  520ٍآج  500هیلگطزّای آج 
ؾاظُ ّای غیط )ؾاذت ّوِ اًَاع ؾاظُ ّای ؾاذتواًی 

تتي آضهِ، تِ خع زیَاضّای تطقی ( ؾاذتواًی ضا قاهل ًوی قَز
تِ ٍیػُ ٍ لاب ّای ذوكی ٍیػُ، زض نَضت احطاظ قطایظ 

 .تهَیة ضؾیس



 چرا میلگرد داخل بتن زنگ نمیزند ؟

در داخل بتن در شرایطی که به جز میلگرد فلزی دیگر در بتن نباشد که واکنش شیمیایی بدهد، 

.  اکسیژن مصرف می گردد و آب دوباره ساخته می شود اما این واکنش برای تداوم ضروری است

(  آرماتور)درصد، هیچ گونه خوردگی ۶۰بنابراین در بتن خشک احتماال با رطوبت نسبی کمتر از 

درصد است در  ۸۰الی  ۷۰مناسبت ترین رطوبت نسبی برای خوردگی . وجود نخواهد داشت

 .رطوبت های نسبی زیادتر پخش اکسیژن در داخل بتن به میزان قابل توجهی کاهش می یابد



 :آسمایش های استاودارد میلگزد 
 

 وكفآظهایف 

 آظهایف خَـ هیلگطز 

 آظهایف ذؿتگی هیلگطز

 آظهایكات قیویایی 

 آظهایف تا قسگی 

 آظهایف ذن ٍ تاظ وطزى هیلگطز 

 آظهایف پیَؾتگی هیلگطز تا تتي 

اظ تیي آظهایكات هؼطفی قسُ هطتَط تِ تؿت هیلگطز، آظهایف تؿت وكف تؿیاض ضطٍضی اؾت ٍ 
ؾایط آظهایكات زضنَضت تكریم هٌْسؼ ػوطاى پطٍغُ هیتَاًس اًدام قَز ٍ ضطٍضتی تطای اخطای 

 .آًْا ٍخَز ًساضز



 :هز شاخه وسن 
 ویلَگطم ٍظى زاضز 5تِ هیعاى  8هتطی هیلگطز  12یه قاذِ  

 

 ویلَگطم ٍظى زاضز 7٫5تِ هیعاى  10هتطی هیلگطز  12یه قاذِ 

 

 ویلَگطم ٍظى زاضز 11تِ هیعاى  12هتطی هیلگطز  12یه قاذِ 

 

 ویلَگطم ٍظى زاضز 15تِ هیعاى  14هتطی هیلگطز  12یه قاذِ 

 

 ویلَگطم ٍظى زاضز 20تِ هیعاى  16هتطی هیلگطز  12یه قاذِ 

 

 ویلَگطم ٍظى زاضز 25تِ هیعاى  18هتطی هیلگطز  12یه قاذِ 

 

 ویلَگطم ٍظى زاضز 30تِ هیعاى  20هتطی هیلگطز  12یه قاذِ 

 

 ویلَگطم ٍظى زاضز 37تِ هیعاى  22هتطی هیلگطز  12یه قاذِ 

 

 



 زاضزویلَگطم ٍظى  47تِ هیعاى  25هتطی هیلگطز  12یه قاذِ 
 

 زاضزویلَگطم ٍظى  58تِ هیعاى  28هتطی هیلگطز  12یه قاذِ 
 

 زاضزویلَگطم ٍظى  66تِ هیعاى  30هتطی هیلگطز  12یه قاذِ 
 

 زاضزویلَگطم ٍظى  75تِ هیعاى  32هتطی هیلگطز  12یه قاذِ 
 

 زاضزویلَگطم ٍظى  85تِ هیعاى  34هتطی هیلگطز  12یه قاذِ 
 

 زاضزویلَگطم ٍظى  95تِ هیعاى  36هتطی هیلگطز  12یه قاذِ 
 

 زاضزویلَگطم ٍظى  106تِ هیعاى  38هتطی هیلگطز  12یه قاذِ 
 

 ویلَگطم ٍظى زاضز 118تِ هیعاى  40هتطی هیلگطز  12قاذِ یه 
 



 :زض تتي(  آضهاتَض ) اًَاع واضتطز هیلگطز 
ُ ایهیلگطزّا تِ قىل ّای هرتلف زض اػضای تتٌی هؿلح هَضز اؾتفازُ لطاض ه ِ ّای ؾاظ ،  ی گیطًس وِ هؼوَالً زض ًمك

 .  تغَض زلیك تطیؿن هیكًَس

تطای خلَگیطی اظ تیطٍى ظزگی آضهاتَضّای عَلی زض اثط وواًف ٍ : ذاهَت -1
 تحول ًیطٍّای تطقی ٍ خلَگیطی اظ گؿتطـ تطن

تطای تمَیت هماٍهت تطقی ذاهَتْا ٍ اتهال واهل تیي هیلگطزّای : ؾٌدالی -2
 عَلی ٍ ذاهَت

تطای لطاض زازى زٍ قثىِ ی هتَالی افمی تا فانلِ ی هؼیي زض زاذل  : ذطن -3
 (زض تتي ضیعی ّای وف ٍ فًَساؾیَى)لالة 

تطای زض اهتساز ًگِ زاقتي آضهاتَضّای عَلی یا ػوَزی زض تتي ضیعی : ضواتی -4
 (قثىِ هف تٌسی)یا تیي زٍ ؾفطُ آضهاتَض  (uتِ قىل حطف )زیَاضّا ٍ زالْا 

تطای تحول لٌگطّای هٌفی زض تىیِ گاُ ّای تیط ٍ تطای تحول ًیطٍّای : ازوا -5
 تطقی

ٍ گاّی هَالغ ّن )تطای افعایف هماٍهت وككی تتي  :ضاؾتا یا ؾیتىاهیلگطز -6
 (تطای افعایف هماٍهت فكاضی تتي

 



 :خامىت
 اًَاع ذاهَت

ذاهَت ّا تط اؾاؼ تغییط زض ؾغح همغغ ؾتَى ّا، تؼساز هیلگطزّای عَلی،  ٍ 
اًَاع ذاهَت ّای انلی اؾتفازُ قسُ زض . ظطفیت تحول تاض عطاحی قسُ اًس

 :ؾتَى ػثاضتٌس اظ 

 ػطضیذاهَت 

 هاضپیچذاهَت 

ؾتَى ؾاذتِ قسُ تا ذاهَت هاضپیچ،  . تا ذاهَت ػطضی هتفاٍت اؾتهاضپیچی ذاهَت  
 .اًؼغاف پصیطی تیكتطی زض همایؿِ تا ذاهَت ػطضی ضا فطاّن هی وٌس

هماٍهت زض . ایي ذاهَت ّا واضایی تیكتطی ضا زض حوایت اظ هیلگطز عَلی اضائِ هی زٌّس 
 1aقىل . تطاتط ذوف ؾتَى ّن تا اؾتفازُ اظ ایي ًَع ذاهَت تیكتط ذَاّس قس

ِ ای اظ هیلگطزّا ّؿتٌس، وِ تا فانلِ ثاتت ذاهَت ّای   ِ ّای خساگاً ّط  تیي ػطضی حلم
 .1cهیگیطًسقىل پیًَس قىل 

قىل ٍ ضطتسضی اظ ضایح تطیي اًَاع ذاهَت   Uقىل هطتؼی، هؿتغیلی، زایطُ ای،  Uذاهَت 
ّوِ ایي ذاهَت ّا تِ قیَُ ّای هرتلف ٍ تطای . هَضز اؾتفازُ هطتؼی یا هؿتغیلی اؾت

 .اّساف هرتلف ؾاذت ٍ ؾاظ زض ؾتَى ّا اؾتفازُ هی قَز



 (:ؾٌداله)ؾٌدالی 

ایي هیلگطز خْت هماٍهت زض تطاتط ًیطٍی تطقی هَضز اؾتفازُ لطاض  
قىل ظاّطی آضهاتَض ؾٌدالی قاهل یه هیلگطز عَلی تا زٍ . هی گیطز

ایي ذن اًتْایی ذَز تِ تٌْایی زض زٍ ًَع . اًتْای ذن تا ظاٍیِ هتفاٍت اؾت
 :هتفاٍت اخطا هی قَز

زضخِ زض زٍ اًتْای هیلگطز ایداز  90زٍ ذن اؾتاًساضز : زضخِ 90زٍ عطف ذن 
تطاتط  12همطضات هلی ؾاذتواى، ایي ذن تِ هیعاى  9هی قَز وِ تطاؾاؼ هثحث 

 .لغط هیلگطز اخطا هی گطزز

زضخِ زض یه  90یه ذن اؾتاًساضز : 135زضخِ ٍ یه عطف  90ذن یه عطف 
 .زضخِ تِ قىل چٌگه زض ؾوت زیگط اؾت 135ؾوت ٍ یه ذن اؾتاًساضز 

ِ عَضهؼوَل اظ آضهاتَضّایی تا ؾایع  تطای ؾاذت ایي  AIIٍ اظ ًَع  10ٍ  8ت
ّوچٌیي تؼساز ٍ فانلِ ّط یه اظ ایي هیلگطزّا . هیلگطز ّا اؾتفازُ هی قَز

ِ ّای هحاؾثاتی ؾاظُ تؼییي قًَس  .تایس تطحؿة ًمك





ِ ای اؾتفازُ اظ آضهاتَ 9زض هثحث  ض ؾٌدالی همطضات هلی ؾاذتواى زض هَضز قطایظ آییي ًاه
 :هَاضزی زضج قسُ اؾت وِ تِ قطح ظیط اؾت

تطاتط لغط هیلگطز  6زضخِ ٍ لؿوت هؿتمین اًتْایی تِ عَل حسالل  135وِ زض یه اًتْا زاضای لالتی تا ظاٍیِ ذن حسالل هیلگطزی -1
تطاتط لغط  8زضخِ ٍ لؿوت هؿتمین اًتْایی تِ عَل حسالل  90هیلی هتط ٍ زض اًتْای زیگط زاضای لالتی تا ظاٍیِ ذن حسالل 75یا 

 .هیلگطز تاقس

ػسز تاقس، الظم اؾت  3ؾاًتی هتط تاقس ٍ یا تؼساز آضهاتَضّای تیي ذاهَت ّا تیف اظ  15فانلِ آظاز آضهاتَضّا تیف اظ چٌاًچِ -2
 .آضهاتَضّا تا ذاهَت ٍ یا ؾٌداق ًگْساضی قًَس

 .زض همطضات هلی تطای ول ؾتَى ّا تا ّط تؼساز آضهاتَض العاهی اؾت 1-4-22-9ؾمف عثك تٌس  5ؾاذتواى ّای تا تیف اظ زض -3

زضخِ لالب ّا تایس تِ نَضت یه زض هیاى،  90هحل ذن . لالب ّا تایس هیلگطزّای عَلی ٍالغ زض هحیظ همغغ ػضَ ضا زض تطگیطًسیي -4ا
 .زض هماعغ هتَالی زض عَل ػضَ، ػَو قَز

زضخِ آى تایس زض اهتساز هیلگطز عَلی  90زٍ اًتْای هیلگطزّای زٍذت تایس زض تطگیطًسُ یه هیلگطز عَلی تاقس ٍ هحل ذن ّط -5
 .یه زض هیاى ػَو قَز

 350ّط همغغ ػضَ فانلِ هیلگطز زٍذت یا ؾاق ّای تٌگ ّا اظ یىسیگط زض خْت ػوَز تط هحَض عَلی ػضَ، ًثایس تیكتط اظ زض -6
 .هیلی هتط تاقس



ٌّگاهی وِ زض همغغ ؾتَى ّا  : ًىتِ هْن
ػسز  12تؼساز هیلگطز ّای عَلی تیف اظ 

تاقس، ػوَهاً تؿتي هیلگطزّای ؾٌدالی تِ  
نَضت یه زض هیاى تاػث ایداز هكىل زض  

تط  . ٍیثطُ ظزى زض ظهاى تتي ضیعی هی قَز
عثك آییي ًاهِ هی تَاى تِ خای اؾتفازُ اظ  

هیلگطز ؾٌدالی، اظ ذاهَت ّای تؿتِ  
زض ّط ذاهَت  . لَظی قىل اؾتفازُ وطز

لَظی قىل فمظ یه هیلگطز عَلی تِ  
 .نَضت آظاز لطاض هی گیطز



 : ذطن -3
لطاض زازى زٍ قثىِ ی هتَالی افمی تا فانلِ ی هؼیي زض زاذل لالة  تطای 

 (زض تتي ضیعی ّای وف ٍ فًَساؾیَى)

 

قَز، تطای تؿتي ّا اظ ذاهَت اؾتفازُ ًویتا تَخِ تِ ایٌىِ زض فًَساؾیَى
زاض وِ تِ ذَطَن هؼطٍف ّؿتٌس  آضهاتَضّای فَلاًی اظ آضهاتَضّای پایِ 

ّا، ػطو ذَطَن ٍ فانلِ ٍ لغط آًْا تط اضتفاع، ػطو پایِ . قَزاؾتفازُ هی
اؾاؼ اتؼاز فًَساؾیَى ٍ هیعاى هیلگطز فَلاًی وِ تایؿتی ذَطَن تحول 

ای ّا تایس تِ گًَِزض ػیي حال اتؼاز ٍ فانلِ ذَطَن. قَزوٌس تؼییي هی
ضیعی تتَاًس اظ  اًتراب قَز تا زض ظهاى اخطای آضهاتَضّا ٍ یا زض ظهاى تتي

هحل ذَز ذاضج ًكسُ ٍ هیعاى پَقف تتي زض توام فًَساؾیَى ضػایت 
 قَز





 :در اجزای خزک، وکاتی وجىد دارد که بهتز است رعایت گزدد
 

 .اضتفاع آى تایس تا زضًظط گطفتي پَقف تتي آضهاتَضّای فَلاًی اخطا گطزز -1

 .ؾاًتی هتط اخطا گطزًس 50تا عَل پاقٌِ ای حسالل تطاتط تا  -2

 .ػطو آًْا تایس تِ گًَِ ای اًتراب گطزز وِ آضهاتَضّای فَلاًی تغَض واهل ضٍی آى لطاض گیطًس -3

 .هتط اظ ّن لطاض گیطًس 1/50تا فانلِ ی حساوثط  -4

.  ػوك تیكتط ًیاظ تِ قواضُ آضهاتَض تاال تط زاضز. )قواضُ آضهاتَض آى ّا هتٌاؾة تا ػوك فًَساؾیَى تاال هیطٍز -5
 (تاقس 14ّوچٌیي قواضُ آضهاتَض ًثایس ووتط اظ 

تغَض هؼوَل . )همساض آضهاتَض ذطن تَؾظ پیواًىاض هحاؾثِ قسُ ٍ زض لیؿت آضهاتَضّای هَضز ًیاظ شوط هیكَز -6
 .(زض لیؿت آضهاتَضّای هَضز ًیاظ تطای فًَساؾیَى اضائِ ًوی گطزز

آضهاتَضّای عَلی تایس تا ؾین تِ ذطن ّا هتهل قًَس تا زض حیي تتي ضیعی، زچاض ذن ٍ یا تغییط زض هیعاى  -7
 .پَقف تتي ًگطزًس



 فیلم اجذای خزک



َاضّا ٍ تطای زض اهتساز ًگِ زاقتي آضهاتَضّای عَلی یا ػوَزی زض تتي ضیعی زی: ضواتی -4
 (قثىِ هف تٌسی)یا تیي زٍ ؾفطُ آضهاتَض  (Uتِ قىل حطف )زالْا 

 



تطای تحول لٌگطّای هٌفی زض تىیِ گاُ ّای تیط ٍ تطای تحول (: ازوا)اتىا -5
 ًیطٍّای تطقی

 



ِ ّا زض آضهاتَضّای تتٌی ٍ یا تط ضٍی ت ال پاییٌی زض ؾمف ّای تیطچِ تلَن، تیطچ
تِ ّویي خْت زض تؼضی اٍلات هوىي اؾت فضای . تیطّای فَالزی لطاض هی گیطًس

ام ػولیات ًكیوي تیطچِ ّا تِ اًساظُ وافی ًثاقس ٍ اهىاى زض ضفتي آى ّا تِ ٌّگ
ایي حالت زض ؾاذتواى ّای . اخطایی هثل تتي ضیعی ٍ یا ضفت ٍ آهس افطاز ٍخَز زاضز

حل ایي  فَالزی وِ پٌْای تال تحتاًی تیط ون اؾت، تیكتط هحتول اؾت، لصا تطای
زض هحل هكىل ػالٍُ تط خَـ تیطچِ تِ تال تحتاًی، آضهاتَضّایی تِ ًام اٍتىا 

اظ ایي . ضؾیسى تیطچِ تِ تیط اخطا هی قَز وِ تِ قىل گطزى اضزن هی تاقس
اؾتفازُ اظ  . هی وٌینآضهاتَضّا زض هحلی وِ تیطچِ تِ تیط هتهل هی قَز اؾتفازُ 

 .هیلگطز اٍتىا تایس زض وٌاض خَـ تیطچِ تِ تال تحتاًی اًدام قَز
 

یِ گطزى  زض ظتاى ضٍؾی، اتىا تِ هؼٌی اضزن اؾت ٍ چَى قىل ایي ًَع آضهاتَض قث
 .اضزن اؾت، تِ ایي اؾن هطؾَم قسُ اؾت



 میلگزد ممان مىفی
ِ ّا ّوطاُ تا زّاًِ ؾازُ تَزُ  هؼوَال   زض عطاحی ؾمف ّای تیطچِ تلَن فطو تط ایي هی تاقس وِ تیطچ

اها زض ػول ایٌغَض ًیؿت ٍ تِ زلیل یىپاضچِ تَزى زال تتٌی ؾمف،  . ٍ همساض لٌگط آًْا نفط اؾت
اظ ایي ضٍ الظم اؾت تطای تحول ایي لٌگط هٌفی انالحاتی  . همساضی لٌگط هٌفی زض زال ایداز هی قَز

ُ ّا لاتلیت تحول  . نَضت پصیطز ِ گا ایي انالحات تایس زض خْتی تاقس وِ تیطچِ زٍ ؾط هفهل زض تىی
زض لؿوت  14ٍ گاّا  12، 10، 8اظ ایي ضٍ اظ هیلگطزّای ًوطُ وَچىی ًظیط . لٌگط هٌفی ضا زاقتِ تاقس

 .فَلاًی زال تتٌی ؾمف ٍ تیي زٍ زّاًِ هداٍض اؾتفازُ هی قَز

. هواى هٌفی ًیطٍی وككی ایداز قسُ اظ لٌگط هٌفی ضا زض لؿوت تاالی زال ذٌثی هی وٌسهیلگطزّای 
اظ خولِ هعایای اؾتفازُ اظ هیلگطز هواى هٌفی هی تَاى تِ تطن تط ًساقتي ؾمف اظ هحل تیط، واّف  

همساض تاض ٍاضز تِ هیلگطزّای وككی انلی، خلَگیطی اظ فطٍپاقی واهل ؾمف زض ٌّگام ایداز  
اظ آى خایی وِ هیلگطزّای . گؿیرتگی، واّف ذیع ؾمف ٍ ون قسى زاهٌِ اضتؼاقات اقاضُ وطز

هواى هٌفی زض لؿوت اتتسایی ٍ اًتْایی تیطچِ هَضز اؾتفازُ لطاض هی گیطًس، ًام ؾطتیطچِ ًیع تط ضٍی  
ِ ای لطاض هی گیطًس. آى گصاقتِ هی قَز . هیلگطزّای هواى هٌفی هاًٌس هیلگطز اٍتىا تط ضٍی ّط تیطچ

 .زضخِ هی تاقٌس 90ایي هیلگطزّا زاضای حسالل ذن 



 لعٍم تفىیه هواى هٌفی ٍ اٍتىا اظ یىسیگط
 .ا زض نَضتی اخطا هی قَز وِ هماٍهت تطقی اًتْای تیطچِ وافی ًثاقسهیلگطز هواى هٌفی ضا تایس زض توام هَاضز اخطا ًوَز ٍلی هیلگطز اٍتى

ِ ّا، اظ هیلگطز هواى هٌفی وِ تط لٌگط ذوكی ٍؾظ زّاًِ هحاؾثِ هی قَز ٍ زض هحل  15%اؾاؼ  تا تَخِ تِ ٍخَز وكف زض زٍ ؾط تیطچ
ِ گاُ تؼثیِ هی قَز، اؾتفازُ هی وٌین ٍ تطای خلَگیطی اظ ایداز ت  .اؾتفازُ هی وٌین( اٍتىا)طن تطقی اظ هیلگطز تمَیت تطقی تىی



 فیلم اتکا



ٍ گاّی هَالغ ّن تطای افعایف  )تطای افعایف هماٍهت وككی تتي : هیلگطز ضاؾتا یا ؾیتىا-6
 (هماٍهت فكاضی تتي

 



 حداقل کاور و پىشش محافظ بتىی روی میلگزد و آرماتىر

تتٌی هیلگطزّا ػثاضتؿت اظ حسالل فانلِ ضٍیِ هیلگطزاػن اظ عَلی ٍ ػطضی تا پَقف 
ًظط تِ اّویت ایي پَقف زض حفظ ٍ ًگْساضیویلگطزّا ٍ ًْایتاً ػوط  . ًعزیه تطیي ؾغح تتي

هفیس ؾاظُ تتٌی، پیواًىاض تایس ًْایت زلت ضا زض ًهة هیلگطزٍ ًیع ضیرتي ٍ هتطاون ًوَزى 
 .تتي تِ ػول آٍضز تا تاػث خاتِ خایی ٍ تغییط هحل آضهاتَضّاًگطزز







 میلگزدها  وصله 

زض اخطای اؾىلت ّای تتٌی ّوَاضُ اظ هَاضز تا  هیلگطزّا ٍنلِ 
زض اخطای اؾىلت تتٌی لؿوت ّایی  . اّویت تِ قواض هی ضٍز

ٍخَز زاضًس وِ عَل هیلگطز توام قسُ ٍ یا ًیاظ تِ تغَیل هیلگطز  
زض ایي هَاضز تایس هیلگطزّای خسیس تِ  . تطیسُ قسُ اؾت

 .هیلگطزّای لسین ٍنلِ قًَس



ػَاهل تؼییي وٌٌسُ زض ایداز پیَؾتگی وافی :ؾَال 
تیي هیلگطزّای فَالزی ٍ تتي زض ؾاظُ ّای تتي هؿلح 

 چِ هی تاقٌس؟



تؼییي وٌٌسُ زض ایداز پیَؾتگی وافی تیي هیلگطزّای فَالزی ٍ تتي زض ػَاهل 
 :ؾاظُ ّای تتي هؿلح 

 

 چؿثٌسگی قیویایی تیي هیلگطز فَالزی ٍ تتي –1

 

 انغىان هَخَز تیي ؾغح هیلگطز ٍ تتي اعطاف آى –2

 

 زضگیط قسى تطآهسگی ّا ٍ فطٍضفتگی ّای هیلگطز آخساض زض تتي –3

 

 .هْاض هىاًیىی زض اًتْای هیلگطز وِ هی تَاًس تَؾظ لالب یا هْطُ ٍ ٍاقط ایداز قَز –4



اًَاع ضٍقْای اتهال هیلگطزّا تِ ّن چٌس :ؾَال 
 تا هی تاقٌس؟



 اًَاع اتهاالت هیلگطزّا

 ٍنلِ پَقكی یا اٍضلپ-1

 خَقی ٍنلِ -2

 ٍنلِ هىاًیىی-3

 ٍنلِ اتىایی-4  



 :ٍنلِ پَقكی یا اٍضلپ-1
ایي ضٍـ وِ پطواضتطزتطیي ضٍـ ٍنلِ هیلگطزّا زض  

تِ قواض هی ضٍز، تا لطاض زازى زٍ هیلگطز زض هداٍضت 
. ّن زض یه عَل هكرم، اتهال ضا تطلطاض هی وٌٌس

اها تط اؾاؼ آییي ًاهِ ّای فٌی، اؾتفازُ اظ ایي ضٍـ 
هیلیوتط هداظ  36فمظ تطای هیلگطزّایی تا لغط ًْایتا 

 .اؾت

الثتِ اؾتفازُ اظ ایي ضٍـ هَخة تاال ضفتي هیعاى  
زضنس هی  20ههطف هیلگطز زض ؾاذتواى تا حسٍز 

 .قَز وِ ّعیٌِ ّای ؾاذت ضا افعایف هی زّس

 

تِ هؼٌای ّن  (overlap)اگطچِ ولوِ اٍضلپ 
پَقاًی نحیح اؾت اها اٍضلة ًیع زض هیاى اّل في 

 .ضایح اؾت



 :خَقی-2
 فَضخیٌگ( الف

اتهال خَقی ًَن تِ ًَن ذویطی وِ تِ آى خَـ الىتطیىی تواؾی گفتِ هی 
زض نَضت اخطای نحیح فَضخیٌگ . قَز ٍ تِ ػولیات فَضخیٌگ هؼطٍف اؾت

 .ًمغِ گؿیرتگی زض تؿت وكف، ذاضج اظ ًاحیِ ٍنلِ ٍالغ هی قَز

زض ضٍـ فَضخیٌگ زٍ ؾط آضهاتَض تِ ٍؾیلِ قؼلِ حانل اظ گاظ اوؿیػى ٍ 
زضخِ ؾیلیؿیَؼ ؾطخ قسُ ٍ تِ حالت  1300تا  1200اؾتیلي تا حطاضت حسٍز 

 .ذویطی زض هی آیٌس

زٍ آضهاتَض تَؾظ خه ّیسضٍلیىی تا فكاض هٌاؾة تِ ّن آهیرتِ هی ؾپؽ 
همساض فكاض پوپ تایس تِ گًَِ ای تاقس وِ لغط هحل خَـ تِ اًساظُ حسٍز . قًَس

 .تطؾستطاتط لغط اٍلیِ آضهاتَض  1٫4

اتهال فَضخیٌگ فمظ زض نَضتی هداظ اؾت وِ لغط هیلگطزّا تطای فَالزّای 
هیلیوتط  14هیلیوتط ٍ تطای فَالزّای ؾطز انالح قسُ اظ  10گطم ًَضز قسُ اظ 

 .ووتط ًثاقس

چٌیي لغط زٍ هیلگطز اتهال ًیع تایس تا یىسیگط هتٌاؾة تاقس ٍ ًؿثت ؾغح ّن 
 .تداٍظ ًىٌس 1٫5همغغ زٍ هیلگطز ٍنلِ قًَسُ اظ 



 (خَـ تا لَؼ الىتطیىی)اتهال خَقی شٍتی تا الىتطٍز ( ب
 .ًَع اتهال زض نَضتی هداظ اؾت وِ تطای ّط ًَع فَالز اظ الىتطٍز ٍ ضٍـ خَقىاضی هٌاؾة آى اؾتفازُ قَزایي  

 :اتهال خَقی شٍتی تا الىتطٍز تِ عَض هؼوَل تِ یىی اظ ضٍـ ّای ظیط اًدام هی قَز   

 :خَقی پْلَ تِ پْلَ تا خَـ اظ یه ضٍ یا زٍ ضٍاتهال -1 
زض ایي ضٍـ عَل ًَاض خَـ یه ضٍ ًثایس اظ . هیلیوتط هداظ اؾت 36تا  6تطای هیلگطزّای گطم ًَضز قسُ تا لغط فمظ 

 .تطاتط لغط هیلگطز وَچىتط ووتط اًتراب قَز 5تطاتط لغط هیلگطز وَچىتط تاقس ٍ عَل ًَاض خَـ زٍ ضٍ ًثایس اظ  10

 :خَقی تا ٍنلِ یا ٍنلِ ّای خاًثی اضافِ تا خَـ اظ یه ضٍ یا زٍ ضٍ اتهال -2 

حسالل عَل ًَاض خَـ ًیع هاًٌس اتهال خَقی پْلَ  . ًَع اتهال فمظ تطای هیلگطزّای گطم ًَضز قسُ هداظ اؾتایي 
 .تِ پْلَ هی تاقس

 :اتهال خَقی ًَن تِ ًَن تا پكت تٌس  -3

تطاتط لغط هیلگطزّا تطای   8تطاتط لغط هیلگطزّا تطای فَالزّای گطم ًَضز قسُ یا  3پكت تٌس ًثایس ووتط اظ عَل 
 .فَالزّای ؾطز انالح قسُ اًتراب قَز





 ٍنلِ هىاًیىی-3
 (:وَپلیٌگ هیلگطز ) ٍنلِ هىاًیىی تِ ووه وَپلط   

تطای ٍنل وطزى زٍ هیلگطز تِ یىسیگط تِ ضٍـ هىاًیىی، اظ تؿت ّای  
 .هرهَل اؾتفازُ هی قَز

تا تىاضگیطی ٍؾایل هىاًیىی ذال ّوچَى وَپلط اًدام هی  وَپلیٌگ 
 .قَز

تا تَخِ تِ ایٌىِ وٌتطل ویفیت اتهاالت وَپلیٌگ زض واضذاًِ اًدام هی  
قَز، زض نَضت اؾتفازُ اظ اخٌاؼ تا ویفیت ٍ اخطای نحیح هی تَاى اظ  
ػولىطز نحیح ٍ ٍلَع قىؿت ذاضج اظ هحسٍزُ وَپلیٌگ ّا اعویٌاى  

 .حانل وطز

هیلگطزّا تؼس اظ تطـ زض اًساظُ هَضز ًظط خْت ضظٍُ قسى تِ واضذاًِ  
زض نَضت ظیاز تَزى تؼساز هیلگطزّا اخاضُ زؾتگاُ . فطؾتازُ هی قًَس

 .ضظٍُ ظى همطٍى تِ نطفِ تط ذَاّس تَز

وَپلطّا زضاًَاع هرتلف وَپلط اؾتاًساضز، وَپلط تثسیل، 
وَپلط خَقی، وَپلط اًتْایی، وَپلط پیچی ٍ وَپلط 

 .هَلؼیت خْت اخطای اتهال وَپلیٌگ تَلیس هی قًَس



 وَپلط هَلؼیت
 وَپلط پیچی 
 وَپلط خَقی 



 ٍنلِ اتىایی -4
 

ٍنلِ اتىایی فمظ تطای . اتىایی تا ضٍی ّن لطاض زازى زٍ اًتْای هیلگطزّای فكاضی ػولی هی قَزٍنلِ 
 .هیلیوتط ٍ تیكتط هداظ اؾت 25هیلگطزّای تحت فكاض تا لغط 

ایي ًَع ٍنلِ تایس ؾغَح اًتْای هیلگطزّا واهالً گًَیا تطیسُ قًَس ٍ تواؼ زٍ اًتْا تا حس اهىاى واهل زض 
زضخِ اًحطاف  1٫5ظاٍیِ ؾغح اًتْایی ّط هیلگطز ًؿثت تِ ؾغح ػوَز تط هحَض هیلگطز ًثایس تیكتط اظ . تاقس

 .زاقتِ تاقس

 .تاقسًَع ٍنلِ تٌْا زض لغؼاتی وِ زاضای ذاهَت ػطضی تؿتِ یا هاضپیچ ّؿتٌس هداظ هی ایي 



 حفاظت ٍاًثاضزاضی هیلگطزّا
اظ افعایف زهای هیلگطزّای . تایس زض هحلی اًثاض قًَس وِ اظ تواؼ هؿتمین تا هَاز ذَضًسُ ٍ ظیاى آٍض تا آى خلَگیطی گطززهیلگطزّا -1

زاذل لالة ّا زض اثط تاتف هؿتمین ًَض ذَضقیس لثل اظ تتي ضیعی خلَگیطی قَز ٍ تایس لثل اظ تتي ضیعی تَؾظ آب پاقی زهای آًْا واّف 
 .یاتس

هیلگطزّای ههطفی زض تتي تایس تسٍى . تِ نَضت والف، قاذِ، قثىِ خَـ قسُ یا تافتِ قسُ زض واضذاًِ، تحَیل هی قًَسهیلگطزّا -2
ههطف هیلگطزّا تا . هیلیوتط ٍ ووتط هی تَاًس تِ نَضت والف تحَیل  قًَس  8ذن قسگی تحَیل واضگاُ قًَس، هؼوَالً هیلگطزّای تِ لغط 

تاظ وطزى والف تا ٍؾیلِ هٌاؾة ٍ تا تأییس زؾتگاُ ًظاضت زض واضگاُ اًدام . هیلیوتط تِ نَضت والف هداظ ًیؿت 10لغطّای تاالتط اظ 
 .هی گیطز

 .ّوچٌیي هیلگطزّا تایس زض تطاتط ٍظـ تاز  هحافظت گطزًس. تایس زض هحلی اًثاض قًَس وِ زض هؼطو هؿتمین ضعَتت ًثاقٌسهیلگطزّا -3

زض غیط ایٌهَضت زض تواؼ تا ذان ٍ ًیع هَازی وِ زاضای اهالح ذَضًسُ . تَنیِ هی قَز وِ هیلگطزّا تط ضٍی ذان لطاض ًگیطًساویساً -4
 .اؾت، آلَزُ قسُ ٍ اؾتفازُ اظ هیلگطزّای آلَزُ تاػث خصب ضعَتت تَؾظ اهالح ضٍی آى قسُ ٍ ذَضزگی ضا زض تتي هَخة هی قَز

 .ؾاًتیوتط اظ ؾغح ظهیي فانلِ زاقتِ تاقٌس 15تایس عَضی اًثاض قًَس وِ حسالل هیلگطزّا -5  

زض نَضت ٍخَز هیلگطزّایی تا لغطّای هكاتِ اها تا هماٍهت ٍ . ضا تایس تط حؿة ًَع ٍ لغط آًْا تفىیه ٍ اًثاض ًوَزهیلگطزّا -6  
 .هكرهات هىاًیىی هتفاٍت، تایس آًْا ضا زض هحل ّای خساگاًِ ٍ تا ػالهتگصاضی اًثاض وطز

ُ اًس، تایس لثل اظ ههطف هیلگطزّای -7 آلَزُ تِ ذان، اهالح ٍ هَاز ظیاى آٍض وِ اظ ضاُ تواؼ تا ظهیي ٍ یا تِ ػلل زیگط زچاض آلَزگی قس
ایي هیلگطزّا تٌْا زض نَضتی لاتل اؾتفازُ ّؿتٌس وِ ذَال فیعیىی، هىاًیىی ٍ قیویایی آى . واهالً تویع قسُ ٍ ظًگ آى ظزٍزُ قَز

 .تغییط ًىطزُ ٍ عثك ٍیػگیْای اؾتاًساضز تاقس



 میلگزد کامپىسیتی چیست؟
 

اظ ًظط قىل ظاّطی  FRPیا آضهاتَضّای هیلگطز 
ّا  هكاتِ هیلگطزّای هتساٍل ّؿتٌس، ٍلی زض تَلیس آى

تِ )خای فَالز اظ ضظیي پلیوطی هرهَل ٍ الیاف  تِ
عَض هؼوَل ایي الیاف اظ خٌؽ قیكِ ٍ وطتي تَزُ ٍ 

(  زاضای هماٍهت تیكتطی ًؿثت تِ فَالز ّؿتٌس
ػٌَاى   هی تَاى ایي هحهَل ضا تِ. اؾتفازُ هی قَز

خایگعیي هٌاؾثی تطای هیلگطزّای فَالزی زض ًمف  
 .تؿلیح وٌٌسُ تتي زاًؿت



 FRPاًَاع آضهاتَض واهپَظیتی 
 

 GLASS FIBER-REINFORCED POLYMER : (GFRP)واهپَظیتیقیكِ یا آضهاتَض هیلگطز -1

 
 CARBON FIBER-REINFORCED POLYMER:   (CFRP)هیلگطز وطتي-2

 
 ARAMID FIBER-REINFORCED POLYMER:  (AFRP)هیلگطز آضاهیس-3

 



  GFRPهعایای هیلگطز واهپَظیت 

 
 
هؿلح قسُ تا الیاف هرهَل تا هماٍهت وككی تاال ٍ ذهَنا الیاف  پلیوطّای -1

یىی اظ تْتطیي هَاز واهپَظیتی قٌاذتِ قسُ ّؿتٌس وِ زض ظهیٌِ   (GFRP)قیكِ 
 .زاضًسّای هرتلف تطای تَلیس هماعغ تتٌی ؾثه، پط هماٍهت ٍ تا زٍام واضتطز 

ِ ای)توام واهپَظیتی ّایثطیس وطتيهیلگطزّای -2 زضنس ؾثه تط اظ   89، (قیك
 .هیلگطزّای آخساض فَالزی اؾت

 . تاظّازض تطاتط اؾیسّا ٍ هماٍهت -3
 . ظزگیزض تطاتط ظًگ هماٍهت -4
 . فَالزهماٍهت وككی تیكتط اظ زاقتي -5
 . حـطاضتیّسایت الىتطیىی ٍ ًساقتي -6
 . ظلعلِهماٍهت هغلَب زض تطاتط زاقتي -7
 .تطاتط فَالز اظ هعایای ایي هیلگطزّا اؾت 15تیكتط تا ػوط -8


