
 

 "اصول و قوانین وصله آرماتورها"

 :شیوه های بستن و وصله آرماتورها

شوند های مورد نظر بسته و یکپارچه میاز آنجایی که میلگردها براساس طرح و محاسبه در محل

ی ریزی تا مرحلهجایی میلگردها، حین عملیات بتنبهای عمل شود تا از هرگونه جاباید به گونه

جلوگیری شود، به همین جهت ما آرماتورهایی که قرار است در کنار یکدیگر قرار  تنب خودگیری

 !کنیم به همدیگر که از مشکالت احتمالی جلوگیری شودبگیرند را وصله می

انتخاب نوع اتصال میلگردها به یکدیگر، نوع قطعه و وضعیت کارگاه، از سوی تکنسین ساختمان 

 .ه وجود آیدشود تا استحکام الزم بتعیین می

ی آرماتورها، خارج از قالب بافته شده و آن را در داخل قالب ممکن است تمام یا قسمتی از قفسه

انواع  توان به شبکه میلگردهای شطرنجی )مش( کفجاگذاری کنند که از آن جمله می

توان میلگردهای منفرد اشاره نمود و یا میلگردها، روی قالب بهم متصل شوند که می فونداسیون

 .سقف بتنی را نام برد

 .شودبه یکدیگر استفاده می وصله آرماتورها به طور کلی از دو روش برای

 2تا  1/5های نرم فلزی که دارای قطر گویند، با استفاده از مفتولروش اول که به آن گره زدن می

 .شودمیلیمتر هستند اجرا می

کنند که در روش دوم با استفاده از وسایل جوشکاری پنوماتیک، میلگردها را به هم متصل می

 :های بعد به تشریح آنها خواهیم پرداختقسمت

 :دن در اتصال میلگردها به همالف( روش گره ز
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 )گره ساده )لغزان: 

رود، برای اتصال میلگردهای اصلی و فرعی در ترین انواع گره به شمار میاین نوع گره که از رایج

های افقی از قبیل سقف و فونداسیون استفاده شده و در دو حالت ساده و دوبل با سرعت شبکه

 .باشدزیاد قابل اجرا می

 

 گره صلیبی: 

ی آرماتوری دارای قطر زیاد، و تعداد نقاط اتصال میلگردها به هم کم چنانچه میلگردهای قفسه

ی صلیبی استفاده باشد، نیاز به استحکام بیشتر در اتصال میلگردها بوده که در این مواقع از گره

 .شوداجرا میشود که در دو حالت ساده و دوبل می
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 گره پشت گردنی: 

ها و تیرها غالبًا از این نوع گره استفاده ها به میلگردهای راستا در ستونجهت اتصال خاموت

 .کنندمی

 .گردداین گره نیز در دو حالت ساده و دوبل اجرا می

 

های زیر مراحل اجرای یک گره پشت گردنی ساده در اتصال میلگرد راستا به خاموت به در شکل

 .تصویر کشیده شده است
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 .های زیر مراحل اجرای یک گره ساده )لغزان( به تصویر کشیده شده استدر شکل

 

 گره اصطکاکی: 

ها و صفحات قائم از قبیل دیوارهای بتن آرمه، جهت اتصال میلگردها و جلوگیری از در شبکه

 .شودحرکت میلگردهای افقی، از گره اصطکاکی استفاده می

 .گردداین گره نیز به دو صورت ساده و دوبل اجرا می
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 :ی جوشکاریب( روش استفاده از تپانچه

باشد که یهای دقیق و با سرعت باال در اتصال میلگردها به هم، روش نقطه جوش میکی از روش

 .شودی جوشکاری استفاده میدر آن از دستگاه تپانچه

آمپر  18000در این روش که عمل جوشکاری از طریق جریان برق با آمپر باال که در حدود 

باشد، با فشار دادن دکمه دستی یا پدال پایی دستگاه، هوای فشرده و دوفک )دو قطب مثبت و می

 .دهندجوش میمنفی( دستگاه، میلگردها را به هم 

 .شودبدین ترتیب بین دو قطب، قوس الکتریکی ایجاد شده، جوشکاری با سرعت انجام می

 .باشداین اتصال از مقاومت باالیی برخوردار می

از آنجایی که این دستگاه دارای وزن زیاد است، آن را با استفاده از جرثقیل متحرک ریلی در 

 360این دستگاه قادر است حول محورهای مختلف با زاویه  دارند وکارگاه به صورت آویزان نگه می

 .درجه بچرخد

 وصله نمودن میلگردها: 

متر برای هر شاخه(  12با توجه به این که طول میلگردهای مصرفی در قطعات بتن آرمه )حداکثر 

باشند نیاز است میلگردها به هم های اجرایی نمیهای موردنظر براساس نقشهگاهی جوابگوی طول

 .وصله شوند

 .شوندبرای این کار میلگردها به صورت پوششی، جوشی و یا مکانیکی به هم وصله می
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 :باشدرعایت نکات زیر در این خصوص قابل توجه می

 نکته اول: 

های مجاور نباید از نظر محل قرارگیری وصله در یک راستا قرار میلگردهای وصله شده در شاخه

 .بگیرند

 نکته دوم: 

ای عمل شود که در نقاطی که بیشترین نیروی کششی ها باید به گونهدر محل قرارگیری وصله

ها قرار نگیرند )به عنوان مثال در تیرهای بتن آرمه در وسط دهانه نباید شوند این وصلهوارد می

 .ای داشته باشد(وصله

 نکته سوم: 

ه در مقابل نیروهای کششی قرار چنانچه عمل وصله کردن آرماتورها، برای میلگردهای ساده ک

درجه  135شود حتماً در محل اتصال، دارای قالب انتهایی با زاویه بیش از گیرند انجام میمی

 .باشند
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 :شیوه های اتصال میلگرد به هم

 اتصال پوششی: 

روی همدیگر قرار گرفته و الزم است که تا یک  میلگرد این روش اتصال میلگردها که در آن دو

ها در اتصال ترین روشطول معینی یکدیگر را پوشش دهند اصطالحاً )اورلپ( نمایند، از رایج

 .باشدمیلگردها به هم می

تول آنها را به هم گره ی مفپس از قرار دادن انتهای دو میلگرد روی هم با طول معین، به وسیله

 .زنندمی

 .باشدقابل اجرا می 36ی این نوع اتصال برای میلگردهای تا نمره

 

ی دو آرماتور های پوششی غیر تماسی استفاده شود، باید حداکثر فاصلهچه از وصلهچنان

 :دارای مقادیر زیر باشد

ی یک ی محور تا محور دو آرماتور وصله شونده یا به اندازهبرای عضوهای خمشی فاصله .1

 .سانتیمتر کمتر نباشد 15ی پوششی بوده و یا از ی الزم برای وصلهپنجم اندازه
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برابر قطر  5ی محور تا محور دو آرماتور وصله شونده، حداکثر باید در سایر اعضا فاصله .2

 .میلگرد کوچکتر باشد

قابل ذکر است با توجه به محل قرار گرفتن میلگرد، نوع و عملکرد آن )از نظر مقابله با  .3

 مقدارها این که باشدمی متفاوت میلگردها پوشش مقدار( …نیروهای کششی، فشاری،

 .اندهای بتن آرمه ذکر شدهر آیین نامهد

در طول  25/1ی پوشش الزم، باید از ضرب عدد برای میلگردهای کششی، حداقل اندازه .4

چسبندگی مهاری میلگرد کوچکتر، که براساس نوع میلگرد تحت اثر نیروی کشش 

آید بزرگتر باشد و همچنین حداقل این هم مستقیم برحسب سانتیمتر بدست می

 .سانتیمتر کمتر نباشد 15ی برابر قطر آرماتور به اضافه 25اید از پوشانی ب

 

ی طول پوشش باید گیرند، حداقل اندازهبرای میلگردهایی که تحت تأثیر نیروهای فشاری قرار می

برابر قطر  20یک برابر طول چسبندگی مهاری میلگرد کوچکتر بوده و هیچگاه نباید کمتر از 

 .سانتیمتر در نظر گرفته شود 15ی آرماتور به اضافه
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 :های اتکایی باید موارد زیر رعایت شونددر وصله

دو آرماتور باید در امتداد عمود بر محور بریده شده و به شکل هم مرکز به هم تکیه  .1

 .داشته باشند

میلیمتر هستند  25برای آرماتورهای تحت تأثیر نیروی کششی که دارای حداقل قطر  .2

 .ی اتکایی هستیممجاز به استفاده از وصله

ی آن نسبت به صفحه عمود بر محور تور باید دارای انتهای صاف بوده و زاویههر آرما .3

 .درجه باشد 5/1آرماتور و حداکثر برابر 

ی اتکایی های بسته یا مارپیچ مجاز به استفاده از وصلهفقط برای اعضای دارای خاموت .4

 .هستیم

 اتصال جوشی: 

 :شودوشکاری بیشتر استفاده میی میلگردها از دو روش جدر روش اتصال جوشی برای وصله

 )روش نوک به نوک خمیری )جوش الکتریکی تماسی 
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 )روش ذوبی با الکترود )جوش با قوس الکتریکی 

ای و در صورتی مجاز به اتصال هستیم که از روش نوک به نوک خمیری فقط در شرایط کارخانه

میلیمتر برای  14ده و یا میلیمتر برای فوالدهای گرم نورد ش 10حداقل قطر آرماتورها برابر 

فوالدهای سرد اصالح شده باشد و همچنین حداکثر نسبت سطح مقطع دو آرماتور وصله شونده 

 .باشد 5/1برابر 

مجاز است که برای هر نوع میلگرد، الکترود و روش در صورتی  الکترود اجرای روش ذوبی با

 .جوشکاری متناسب با آن بکار برده شود

 :روش های اتصال ذوبی با استفاده از الکترود

 اتصال پهلو به پهلو: 

شود و فقط برای آرماتورهای گرم نورد شده رو یا دورو اجرا میاین اتصال جوشی که به صورت یک

 .باشدز میمیلیمتر مجا 36تا  6با قطر 

برابر قطر آرماتور کوچکتر بوده و  10رو باید حداقل ی طول نوار جوش در این روش از یکاندازه

 .برابر قطر آرماتور کوچکتر باشد 5ی حداقل طول نوار جوش دورو باید حداقل اندازه
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 اتصال جوشی برای وصله آرماتورها: 

های جانبی اضافه، انجام این نوع اتصال همانطور که از نامش پیداست با استفاده از وصله یا وصله

 .شودرو یا دورو اجرا میشده که به صورت یک

 .باشداین نوع اتصال تنها برای میلگردهای گرم نورد شده مجاز می

 .نماییددر شکل زیر اتصال دو میلگرد را با وصله و جوش یک طرفه مالحضه می
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 .نماییددر شکل زیر اتصال دو میلگرد را با وصله و جوش دو طرفه مالحظه می

 

 .نماییدی جانبی مالحظه میدر شکل زیر اتصال دو میلگرد را با وصله

 

 اتصال جوشی نوک به نوک با پشتبند: 

 8برابر قطر آرماتور برای فوالدهای گرم نورد شده و یا  3در این روش حداقل طول پشتبند باید 

 .برابر قطر آرماتور برای آرماتورهای سرد اصالح شده باشد
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میلیمتر بوده و در حالت بدون آمادگی، این فاصله باید  3ی دو آرماتور در حالت آمادگی باید فاصله

 .نصف قطر آرماتورها باشد

دو سر میلگردهای از نوع فوالد سرد اصالح شده را باید آماده نمود و اگر دارای وضعیت قائم یا 

 .باشدمی مینزدیک به قائم باشند، آماده نمودن آرماتور فوقانی الزا

 .در این حالت انتهای آرماتور تحتانی باید عمود بر محور آن بریده شود

همانطور که گفته شد اتصال جوشی نوک ممکن است در حالت بدون آمادگی سر میلگرد صورت 

خواهیم به هم اتصال دهیم بر روی پشت پذیرد که در این حالت باید انتهای دو میلگردی که می

( از یکدیگر قرار دهیم و از طریق چند خال جوش 50/0ی یک دوم قطر میلگرد )بند و با فاصله

 .آنها را به پشتبند اتصال داده و آنگاه حد فاصل بین دو میلگرد را با جوش پر نماییم

های اتصال دو میلگرد در روش جوشی نوک به نوک با استفاده از پشتبند و های زیر حالتدر شکل

 .شده استیک مقطع از آنها وارد 
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اند، آمادگی محل وصله در خصوص آرماتورهایی که پس از نورد تحت اصالح مکانیکی قرار گرفته

 .باشدمی 8اجباری است و در این حالت طول پشتبند بیشتر از حالت قبل بوده و حداقل برابر قطر 

در این وضعیت از طرفین پشتبند به طرف محل اتصال، بعد موثر جوش به تدریج افزوده خواهد 

 .شد

های زیر اتصال نوک به نوک با پشتبند با آمادگی برای فوالدهای اصالح شده را مشاهده در شکل

 .نماییدمی
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برای فوالدهای گرم نورد شده یا فوالدهای اصالح شده در صورتیکه میلگردهای متصل شونده در 

حالت قائم قرار گرفته باشند، انتهای فوقانی میلگرد تحتانی باید عمود بر محور میلگرد بریده شده 

 .زده شونددرجه پخ 45تا  30و انتهای تحتانی میلگرد فوقانی مطابق شکل زیر با زاویه 

ی اتصال نوک به نوک با پشتبند دو میلگرد در حالت قائم به همراه مقطع های زیر نحوهر شکلد

 .آورده شده است
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ثر از جوش مقطع با بعدهای موثر مختلف که در طول هر نوار ؤتوان به جای نوار جوش با بعد میم

 .باشد، استفاده نمودکوتاه جوش ثابت می

هایی که روی شکل داده شده از انتهای پشتبند به در این حالت باید جوشکاری را به ترتیب شماره

 .طرف محل اتصال انجام داده و در آخر کار حد فاصل دو میلگرد را با جوش پر نمود

بعد از پر نمودن حد فاصل دو میلگرد باید جوش روکش محل اتصال را اجرا نمود که در جهت 

 .طول میلگرد اجرا خواهد شد

 .ی اجرا جوش مقطع به همراه مقطع آن آورده شده استدر شکل زیر نحوه
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 روش اتصال مکانیکی برای وصله آرماتورها: 

 .شودهای مخصوص استفاده میدر این روش برای اتصال دو میلگرد به هم، از بست

 استوارسازان آموزشی گروه کاری از
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