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 دهیچک
گیری شمها، صنعت ساختمان دچار پیشرفت چسازی اجرای این سازهینهبهاین زمینه به  نظرانصاحبآرمه و توجه های بتنبا افزایش سازه

های شباشد. امروزه عالوه بر وصله پوششی، رومیهای نوین برای وصله آرماتورها ها در صنعت ساختمان روششده است. یکی از پیشرفت

اری هرکدام کها برای وصلهنوین دیگری چون وصله مکانیکی، جوشی )فورجینگ(، تزریقی و چندین روش دیگر وجود دارد. این روش

روش  که در ایننجاییشود و ازآباشد. در این مقاله یک روش نوآورانه برای وصله آرماتورها پیشنهاد میدارای معایب خاص خود می

باشد، کاری و رزوه کاری( نیاز نمیسازی برای سر میلگردها )اعم از جوشنوآورانه برای وصله آرماتورها به هم، به هیچ عملیات آماده

میلگردها ، سر شودنامیده می "وگوهغالف روشبهوصله آرماتورها "باشد. در این روش نوین، که سرعت اجرایی این وصله بسیار باال می

 ا قفلهگیرد با توجه به مخروطی بودن غالف با اعمال کشش، سر میلگرد بین گوهدرداخل یک غالف مخروطی، بین دو گوه قرار می

وگوه غالف روشهبتایید عملکرد وصله پیشنهادی، آزمایش کشش روی یک نمونه میلگرد وصله شده  منظوربهشود. شده و وصله انجام می

شود که رفتار نمونه وصله شده با میلگرد بدون وصله از نظر نقطه شود. مشاهده میهمان میلگرد )بدون وصله( انجام میو یک قطعه از 

 .باشدوگوه میی عملکرد مطلوب روش غالفدهندهنشانباشد، که این تسلیم و مقاومت نهایی  بسیار شبیه می

 

 .های نوین وصله، وصله غالف و گوهآرمه، وصله آرماتورها، روشبتن سازهی: دیکل یاهژهوا
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 خیرالدین، هادی شیرین سخنعلی 

 

 چهارم، شمارۀ دهم/ تحقیقات بتن، سال  9

 

 مقدمه -1

جه آرمه و توهای بتنتوجه به افزایش سازهدر چند دهه گذشته با

 ها، صنعتسازی اجرای این سازهنظران این زمینه به بهینهصاحب

ها گیری شده است. یکی از پیشرفتساختمان دچار پیشرفت چشم

 نوین برای وصله آرماتورهااست .های در صنعت ساختمان روش

های امروزه عالوه بر وصله پوششی که یک روش سنتی است روش

نوین دیگری چون وصله مکانیکی، جوشی )فورجینگ(، تزریقی 

کاری ها برای وصلهو چندین روش دیگر وجود دارد. این روش

باشد. یکی از معایب هرکدام دارای مزایا و معایب خاص خود می

 اشد.بها میها سرعت اجرای پایین اجرای آناین روش مشترک بین

در این مقاله یک روش نوین برای وصله آرماتورها پیشنهاد 

شود. در این روش نوین برای وصله آرماتورها به هم، به هیچ می

کاری و رزوه سازی برای سر میلگردها )اعم از جوشعملیات آماده

ال یی این وصله بسیار باباشد همچنین سرعت اجراکاری( نیاز نمی

روش وصله آرماتورها به»باشد. در این مقاله این روش نوین، می

 .شودنامیده می« غالف و گوه

 

 وصله آرماتورها هایانواع روش -2

های پوششی، برای وصله دو قطعه آرماتور به یکدیگر از روش

که  دگردجوش و مکانیکی  چندین روش نوین دیگر استفاده می

ها پرداخته معرفی و مشکالت هر یک از این روش بهمه در ادا

 شود می

 وصله پوششی   -2-1

 وصله پوششی با مجاور هم قرار دادن دو میلگرد در قسمتی از طول

عنوان واسط (. در این روش بتن به7شکل گیرد )صورت می هانآ

 ماید.نرا از یک میلگرد به میلگرد دیگر منتقل می روین یا میانجی،

ا طول ی گیرد طول پوششطولی که دو میلگرد در کنار هم قرار می

که حداقل آن برابر با طول مهاری میلگرد در  شودنامیده می وصله

 باشد.بتن می

ای رفتار مناسبی ندارد زیرا در وصله وصله پوششی ازنظر سازه

ششی باشد. در وصله پوپوششی عملکرد وصله مستقل از بتن نمی

شود. این به بتن و از بتن به میلگرد دیگر منتقل می تنش از میلگرد

وابستگی مقاومت وصله به بتن، باعث عملکرد نامطلوب وصله 

توجهی از های عمرانی طول قابلباشد. عالوه بر این در پروژهمی

ه این اصال باشد کمیلگرد مصرفی بابت طول پوششی میلگردها می

از دیگر معایب این  باشد. همچنینازنظر اقتصادی مطلوب نمی

 توان به تراکم آرماتورها در محل وصله اشاره کردروش می
 

 
 وصله پوششی -7 شکل

 

 وصله جوشی  -2-2

شوند. در این روش دو میلگرد به کمک جوش به هم متصل می

توان به نوع همچنین وصله جوشی انواع مختلفی دارد که می

اره کمکی و خمیری اشپهلو، استفاده از قطعات لب، پهلوبهبهلب

 ].2[نمود

ترین نوع وصله جوشی روش و مدرن نیترمتداولکه ازآنجایی

باشد، در اینجا فقط جوش جوشکاری خمیری )فورجینگ( می

در این روش دو سر میلگرد توسط شود. فورجینگ بررسی می

صورت صیقلی و صفر درجه برش دستگاه برش مخصوصی به

هیدرولیک به همراه حرارت حاصل از خورده و تحت فشار باالی 

د که نمونه آن در شکل گردنمیادغام در هم  ،سوختن گاز استیلن

 ].3[شده است( نشان داده2)
 

 
 )وصله جوشی )فورجینگ  -2 شکل
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توان به مشکل بودن کنترل کیفیت جوش از معایب این روش می

کرد ، عملدر ژاپن kobe پس از وقوع زلزلهکه ایگونهمیباشد به

 ;مشاهده شد شده به این روش وصله نامطلوبی از آرماتورهای

ها به انجام جوش باوجود  شوددیده می 3طوری که در شکل همان

ها دست اپراتورهای زبده ژاپنی و نظارت دقیق بر انجام این جوش

 در مناطق از این روش نتایج حاصل های کنترلی،و انجام  آزمایش

 .]77[ دباشاطمینان نمیوجه قابلهیچهو ببوده  بارفاجعه خیززلزله

 
 الف(

 
 ب(

ی جوش فنّاورای از تخریب آرماتورها با الف: نمونه -3شکل 

 ]77[های ناشی از ضعف جوشفورجینگ در پایه پل، ب: صدمه

 با ها وصله آرماتورها به این روشنامهر آیینبه همین دلیل در اکث

از گیرانه مجهای بسیار دقیق و سختدستورالعمل رعایت ضوابط و

 .باشدمی

 

 وصله مکانیکی  -2-3

را اجمکانیکی  قطعه کبه کمک ی وصلهدر روش مکانیکی 

پیچ کردن و ایجاد اصطکاک بین رزوه یا با  که عموماً شودمی

انتقال تنش را از یک میلگرد به میلگرد  میلگردها،های آن و جداره

  کند.بعدی فراهم می

این نوع  د.باشترین نوع کوپلر، کوپلر استاندارد مییکی از متداول

وه باشد که داخل آن رزی میتوخالدر حقیقت یک استوانه  کوپلر

ه ها در کوپلر وصلشده است و با رزوه سر میلگردها و پیچاندن آن

برای آرماتورهایی با اندازه یکسان و در  شود. این روشانجام می

که یکی از آرماتورها امکان چرخش داشته باشند، حالتی

  گیرد.مورداستفاده قرار می
 

 
 ]4[ای استاندارد با کوپلر رزوه وصله مکانیکی -4 شکل

 

 
 ] 5[ وصله مکانیکیای استاندارد برای کوپلر رزوه -5 شکل

 

شود قطر محل رزوه شده آرماتور مستقیماً رزوه در این روش اگر 

 شود که اینمتر کمتر از قطر رسمی آرماتور میمیلی 5در حدود 

ی ابتدا محل رزوه کار باشد. برای رفع این مشکلنمی قبولقابل

سپس  شود وفشرده می  را با استفاده از دستگاه مخصوص لگردیم

که نهایت بعد از رزوه، قطر محل رزوه  گرددآن محل را رزوه می

است.  ترآرماتور بزرگمتر از اندازه اسمی میلی 2شده حدوداً 

 ] 6[( 9)شکل

 

 
 ] 9[ای استانداردبا کوپلر رزوه وصله مکانیکی -9 شکل

شکست آرماتورهای طولی در نقاط اتصال جوشی 

 آرماتورها در زلزله کوبه ژاپن
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اده از این استفباشد. های مکانیکی وصله پیچی مینوع دیگر وصله

و  باشدنمیتهای آرماتور نوع کوپلرها نیازی به ایجاد رزوه در ان

در این  باشد.همچنین نیاز به چرخاندن آرماتور داخل کوپلر نیز نمی

دار انتهای آرماتور در داخل کوپلر توسط دو حائل دندانهروش 

شده بر روی کوپلر، روی آرماتور های تعبیهشده و پیچاحاطه

ها روی آرماتور قرار شوند و انتهای مخروطی پیچمحکم می

 .(1)شکل  گیردمی
 

 
 های از کوپلر پیچینمونه -1 شکل

 

گاهی اوقات در پروژهای عمرانی به هر دلیلی طول مهاری برای 

د سازی و توسعه بنا بایشود و یا به دلیل مقاومانتظار رعایت نمی

صورت برجا انجام شود. وصله به سر آرماتور در حالت انتظار به

اشد، بپذیر نمیآرماتور انتظار امکانکه رزوه کردن سر ازآنجایی

باشد. بنابراین در این مواقع از کوپلر نمی اجراقابلای کوپلر رزوه

سازی انتهای میلگرد مانند عملیات گونه آمادهبه هیچپیچی، که 

چند نمونه  8شود. در شکل ، استفاده میاحتیاج ندارد یرزوه کار

 . [6] شوداز این کوپلرها دیده می اجراشده
 

  
 کوپلر پیچی اجراشدهچند نمونه  -8 شکل

 

نگینی توان به سترین ایراد اجرای کوپلرها پیچی میعنوان بزرگبه

 اد و سرعت اجرای پایین اشاره کرد.و بزرگی کوپلر، هزینه زی

 

 داروصله اتکایی و بست -2-4

شود، این دو روش دیده می 71و  6های طوری که در شکلهمان

بسیار مشابه هم هستند و در هردو روش سر آرماتورها در داخل 

های کناری آن بسته گیرند و سپس پیچیک غالف قرار می

ی ااندازهشود، در این روش اصطکاک بین آرماتور و غالف بهمی

 ت کهای اساندازهنیست که کشش موردنظر را تحمل کند و فقط به

  گردد.دو آرماتور وصله شده تحت فشار از یک محور خارج نمی

هایی که دبرای انتقال تنش در میلگربه همین دلیل وصله اتکایی 

استفاده از این نوع  . همچنین]5[فشار هستند کاربرد داردفقط تحت

  .دباشمجاز میبا خاموت بسته  آرمهبتن ها فقط در اعضایوصله
 

 
 ]5[وصله اتکایی -6شکل 

 

 
 ]73[نمونه وصله بست دار -71شکل 

 

 تزریقی با گروت پر مقاومت وصله  -2-5

در این نوع وصله دو انتهای میلگردها در داخل یک غالف قرار 

گیرند و سپس با تزریق گروت پر مقاومت به داخل آن وصله می

، ورودی گروت، حفره غالف فلزیشود. اجزا این وصله، انجام می

باشد که در می (SS Mortarت پر مقاومت )مالهواگیری و 

 .شوددیده می (77) شکل

 

 
 ]74[اجزا وصله تزریقی  -77شکل 

 

با همکاری دو  کمک پناه و همکارانش 7389رو در سال ازاین

وع ق به ساخت این نفدانشگاه صنعتی شریف و تربیت مدرس مو

 است(  آمده 72های )هایی از آن در شکلکه نمونه وصله شدند
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ساخته ساختمان تجاری در قطعات پیشتزریقی وصله  -72شکل 

 ]1[مسکونی سوپر فریم تبریز
 

این نوع وصله در داخل کشور دارای تأییدیه فنی مرکز تحقیقات 

و تا  پذیری متوسطهای با شکلباشد و برای ساختمانمی ساختمان

 متر مجاز به اجرا است. 51و یا ارتفاع  75تعداد طبقات 

 

 روش غالف و گوهارائه روش نوآورانه وصله به -3

در روش پیشنهادی برای وصله آرماتورها در این تحقیق، وصله نیز 

شود سری انجام میصورت سربهکاری بهروش نوین وصلهشبیه به

اشد. همچنین بو مانند وصله پوششی انتقال تنش به وابسته بتن نمی

ه سازی و یا رزوملیات آمادهگونه عدر این روش برای وصله به هیچ

باشد، به همین دلیل این روش کاری روی سر میلگرد نیاز نمی

دارای سرعت بسیار باالیی است و اجرای وصله روی طول کوتاهی 

 پذیر است.صورت برجا )آرماتور انتظار( امکاناز آرماتور به

الزم به توضیح است که این نوع وصله فقط در کشش عمل  

وبرگشتی را ندارد لذا در انایی تحمل بارهای رفتکند و تومی

رار وبرگشتی قهایی از اعضا سازه که در زلزله تحت بار رفتمحل

...(  ها، بدنه سدها وها، عرشه پلگیرد )مانند وسط تیرها و ستوننمی

آرمه که در مبحث نهم مقررات ملی و یا در اعضا کششی بتن

 .]8[است استفادهقابلتعریف شده است 

طورکلی عملکرد روش نوین غالف و گوه به این صورت است به

که با تبدیل نیروی کششی محوری میلگرد به نیرو فشاری در عرض 

گیرد. به این منظور سر میلگرد در بین دو میلگرد وصله صورت می

گیرد و در هنگام گوه در داخل یک غالف مخروطی شکل قرار می

-دو گوه اطراف خود را به جلو می لگردیماعمال نیروی کشش به 

ها توجه به مخروطی بودن غالف جلو رانده شدن گوهراند و با

باعث اعمال نیروی فشاری به میلگرد و درنتیجه میلگرد توسط 

ترین برای رسیدن به بهینه شود.ها گرفته شده و وصله انجام میگوه

لگرد یکاری چند نمونه محالت با بهترین عملکرد این روش وصله

شده و مورد های متفاوت ساختهوصله شده به این روش با غالف

 هرکدام از شدهمشاهدهگیرد که بر اساس معایب آزمایش قرار می

شده، اصالحات الزم برای نمونه بعدی های انجامها در آزمایشآن

شود تا درنهایت با این سیر تکامل در آزمایش نمونه انجام می

شود. در ادامه برای معرفی آن مشاهده میچهارم عملکرد مطلوب 

سیر تکاملی روش غالف و گوه، ساخت و آزمایش سه نمونه 

ن عنوا)نمونه شماره یک، دو و سه( به طور اجمالی و نمونه چهارم به

 شود.ماحصل این مقاله با نام روش وصله غالف و گوه ارائه می

 

 نمونه شماره یک وصله غالف و گوه -3-1

شده از نوع وصله غالف و گوه، غالف ونه ساختهدر اولین نم

ظیفه ها که وباشد و گوهصورت تمام مقطع به شکل مخروطی میبه

گیرش سر میلگرد را بر عهده دارد به شکل دو گوه در طرفین سر 

شود دو دیده می 73طوری که در شکل گیرد همانمیلگرد قرار می

پس از قرارگیری خار قفل کننده در طرفین غالف وجود دارد و 

سر میلگردها در داخل غالف با کوبیدن هر دو خار به داخل غالف 

دیده  7شود. مشخصات نمونه شماره یک در جدول وصله کامل می

 شود.می
 

روش جدول مشخصات نمونه شماره یک وصله شده به -7 جدول

 غالف و گوه

 
 

 
 روش غالف و گوهنمونه شماره یک وصله شده به -73 شکل

 

-این نمونه تحت کشش یکنواخت آزمایش گردید و مشاهده می

 3151ر کند برابمی تحملشود که این نمونه  بیشترین تنشی که 

 74ل طوری که در شکباشد و همانمتر مربع میکیلوگرم بر سانتی

 که فقط در دوها له شده و به دلیل اینشود بعدازآن گوهدیده می

باز کرده و از داخل غالف بیرون  طرف میلگرد قرار دارد غالف را

ه عبارت کند بآید بنابراین نمونه نیروی بیشتری را تحمل نمیمی

کرنش افت مقاومت تدریجی و بدون -دیگر در منحنی تنش

طول کوپلر وصله قطر غالف وصله قطر آرماتورنوع وصله نام نمونه
طول آزاد 

طرفین کوپلر

طول مورد

 اندازه گیری نمونه
طول کل نمونه

(میلیمتر)(میلیمتر)(میلیمتر)(میلیمتر)(میلیمتر)(میلیمتر)

1840140100340540غالف و گوهشماره یک
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-شود که این نشان میدهد در نمونه گسیختگی رخ نمیمشاهده می

شود و از آن بیرون دهد و تنها میلگرد داخل غالف دچار لغزش می

اشد. بقبول نمیآید، که این نتیجه برای وصله آرماتور قابلمی

 صورتهمچنین نتیجه آزمایش کشش یکنواخت این نمونه به

 شود.دیده می 75کرنش در شکل  -منحنی تنش 
 

 
روش غالف و گوه نمونه شماره یک وصله شده به -74 شکل

 پس از آزمایش کشش یکنواخت
 

 
نمونه شماره یک وصله شده نتیجه آزمایش کشش ( 75شکل)

 روش غالف و گوهبه

 

 نمونه شماره دو وصله غالف و گوه -3-2

توجه به آزمایش نمونه شماره یک و مشکل آن، در نمونه شماره با

جای دو گوه در دو طرف سر هر یک از میلگردها، از چهار دو به

گوه در چهار طرف سر هرکدام از میلگردها استفاده شد و بقیه 

ن باشد. ایهای این نمونه کامالً مشابه نمونه شماره یک میقسمت

 2و مشخصات آن در جدول  79نمونه پس از ساخت که در شکل 

 گردد. شود تحت کشش یکنواخت آزمایش میدیده می
 

روش جدول مشخصات نمونه شماره دو وصله شده به -2جدول 

 غالف و گوه

 
 

 
 روش غالف و گوهبهنمونه شماره یک وصله شده  -79شکل

 

این نمونه تحت کشش یکنواخت آزمایش گردید و مشاهده شد 

کیلوگرم  3421کند برابر می تحملکه این نمونه  بیشترین تنشی که 

دیده  71طوری که در شکل باشد و همانمتر مربع میبر سانتی

ای هتوجه به چهارتایی بودن گوهشود مشابه نمونه شماره یک بامی

ها از داخل ها له شده و همراه با گوهمیلگردها، باز هم گوهاطراف 

ند کآید بنابراین نمونه نیروی بیشتری را تحمل نمیغالف بیرون می

ین نتیجه باشد. همچنقبول نمیکه این نتیجه برای وصله آرماتور قابل

صورت منحنی تنش و آزمایش کشش یکنواخت این نمونه به

 ود.شدیده می 71کرنش در شکل 

 
روش غالف و گوه پس نمونه شماره دو وصله شده به -71شکل

 از آزمایش کشش یکنواخت

طول کوپلر وصله قطر غالف وصله قطر آرماتورنوع وصله نام نمونه
طول آزاد 

طرفین کوپلر

طول مورد

 اندازه گیری نمونه
طول کل نمونه

(میلیمتر)(میلیمتر)(میلیمتر)(میلیمتر)(میلیمتر)(میلیمتر)

1840140100340540غالف و گوهشماره دو
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نتیجه آزمایش کشش نمونه شماره یک وصله شده  -78 شکل

 روش غالف و گوهبه

 

 نمونه شماره سه وصله غالف و گوه -3-3

-قبول نمیهای شماره یک و دو، که هر دو قابلدر آزمایش نمونه

های وصله مشاهده گردید که ضعف در قسمت گوهباشند  

ها داخل ها و قرارگیری آنباشد. در ساخت نمونه سوم گوهمی

م، کرد. در نمونه سوهای یک و دو تغییر میغالف  نسبت به نمونه

ه کطوریدهند، بهسه قطعه مجزا غالف این وصله را تشکیل می

 شود و دو استوانهیای، مانند لوله داخلش رزوه میک غالف استوانه

ها رزوه شده است داخل دیگر با داخل مخروطی که بیرون آن

طوری که در شود. در این نمونه همانای بسته میغالف استوانه

شود ابتدا سر میلگردها داخل غالف قرار دیده می 76شکل 

ی داخلی غالف وصله انجام هااستوانهگیرد و با پیچاندن می

دیده  3شده آن که مشخصات آن در جدول  شود. نمونه ساختهمی

 شود.شود تحت کشش یکنواخت آزمایش میمی
 

روش جدول مشخصات نمونه شماره دو وصله شده به -3 جدول

 غالف و گوه

 
 

شود و آزمایش کشش یکنواخت روی نمونه شماره سه انجام می

طوری که در گردد. همانعملکرد مطلوبی از وصله مشاهده می

شود گسیختگی این نمونه در میلگرد و خارج از دیده می 21شکل 

دهد. این نمونه تحت کشش یکنواخت تنشی قسمت وصله رخ می

تحملی  متر مربع را که بیشترین تنشکیلوگرم بر سانتی 9311برابر با 

 کند. باشد را ثبت میتوسط میلگرد می

ف غال روشنتیجه آزمایش کشش یکنواخت نمونه شماره سه وصله به

 شود.دیده می 27کرنش در شکل -صورت منحنی تنشو گوه به
 

 
 روش غالف و گوهنمونه شماره سه وصله شده به -76ل شک

 

 
روش غالف و گوه پس نمونه شماره دو وصله شده به -21شکل 

 از آزمایش کشش یکنواخت
 

 
نتیجه آزمایش کشش نمونه شماره یک وصله شده  -27شکل 

 روش غالف و گوهبه

طول کوپلر وصله قطر غالف وصله قطر آرماتورنوع وصله نام نمونه
طول آزاد 

طرفین کوپلر

طول مورد

 اندازه گیری نمونه
طول کل نمونه

(میلیمتر)(میلیمتر)(میلیمتر)(میلیمتر)(میلیمتر)(میلیمتر)

1851170100370570غالف و گوهشماره سه
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 نمونه شماره چهار وصله غالف و گوه -3-4

شده روی نمونه شماره سه های انجامبا نگاه به نتایج آزمایش

 کاری آرماتورعنوان یک روش وصلهتوان گفت این نمونه بهمی

-اریکهف و رزوباشد اما با توجه به حجم باالی غالقبول میقابل

های زیاد، این نمونه دارای مراحل پیچیده تولید و به دنبال آن هزینه 

های ی صرفه اقتصادی در پروژهاز طرفباشد. تولید باالیی می

ی سازنهیبه باهدفی دارد، نمونه چهارم فراوانعمرانی اهمیت 

 شود.اقتصادی ساخته می

دی است که در نمونه چهارم بدنه اصلی وصلی یک غالف فوال

 داخل آن فقط جای گوه های آن از جداره غالف خالی شده است. 

این وصله از سه قطعه اصلی و یک آچار تشکیل شده است که در  

 گردد ادامه این اجزا تشریح می

غالف فوالدی: این قطعه که بدنه اصلی وصله محسوب  (7

شود یک غالف فوالدی است که داخل آن دارای می

باشد به سمت وسط این غالف می داردو سطح شیب

غالف یک سوراخ عرضی وجود  نیاهمچنین در وسط 

و نمونه  22دارد. نقشه سه نمای این قطعه در شکل شماره 

 شود.دیده می 23ساخته شده آن در شکل 

 

 
 نقشه دو بعدی )سه نما( غالف فوالدی -22شکل 

 

 
 غالف فوالدی در وصله غالف و گوه -23شکل 

هر غالف چهار گوه نیاز است. شیب این  گوه: برای (2

باشد ها برابر با شیب داخل غالف فوالدی میگوه

ر گیرد دکه وقتی داخل غالف فوالدی قرار میطوریبه

مرکز غالف یک سوراخ مستقیم سرتاسری دیده 

و نمونه  24شود. نقسه سه نمای این قطعه در شکل می

نین الزم شود. همچدیده می 25ساخته شده آن در شکل 

یجاد منظور اها بهبه توضیح است که یک سطح این گوه

 .اصطکاک باید دارای یک سطح ناصاف باشد
 

 
 نقشه دو بعدی )سه نما( از گوه ها -24شکل 

 

 
 های وصله غالف و گوهگوه -25شکل

ای شکل کننده: برای هر غالف دو خار گوهخار قفل (3

قفل کننده کوچک وجود دارد که در سوراخ عرضی 

وسط غالف فوالدی از دو طرف جا خورده و وظیفة 

ها با میلگرد را دارند همچنین درگیر کردن اولیه گوه
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و نمونه  29نقشه سه نمای این قطعه در شکل شماره 

 شود. دیده می 21ساخته شده آن در شکل 
 

 
 نقشه دو بعدی )سه نما( از خار قفل کننده -29شکل

 

 
 خار قفل کننده در وصله غالف و گوه -21 شکل

 

منظور آچار وصله: برای اجرای وصله به این روش به (4

ار ها به یک آچار بسیدرگیرکردن اولیه میلگرد با گوه

شود دیده می 28ساده نیاز است. این آچار که در شکل 

و  روی آن است شدههیتعبیک پیچ  یک قطعه فوالدی و

وظیفه اعمال فشار به خارهای قفل کننده، در سوراخ 

عرضی غالف فوالدی را بر عهده دارد. الزم به ذکر 

 کردن وصله استفادهاست که این آچار فقط برای قفل

 شود.شود و جز اعضا وصله محسوب نمیمی
 

 
 روش غالف و گوهآچار وصله برای اجرای وصله به -28 شکل

نهایت چهار گوه در داخل غالف فوالدی در جای خود و دو  در 

 گیرد و برای آسانکننده در سوراخ عرضی غالف قرار میخار قفل

شدن اجرا و جدا نشدن این قطعات در حین اجرای وصله، این 

 شوند.قطعات با یک چسب ضعیف به هم چسبیده می
 

 
 شده وصله غالف و گوهیک نمونه منتاج -26شکل 

 

برای اجرای این وصله که دارای سرعت بسیار باالیی است ابتدا سر 

یک آرماتور یک طرف غالف وصله و سپس سر آرماتور دیگر  

گیرد و درنهایت با کمک در طرف دیگر غالف وصله قرار می

خارهای قفل کننده به داخل فشار داده  شدهیمعرفآچار مخصوص 

 شود.نشان داده می 31شود این مراحل در شکل می
 

 
روش غالف و مراحل اجرای وصله دو میلگرد به هم به -31 شکل

 .گوه
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 و تأیید روش نوآورانه غالف و گوه آزمایش -4

ها نیز وصله نامهطبق تعریف وصله آرماتورها در تمام آیین

درصد ظرفیت  725دارای ظرفیت کشش بیشتر از  آرماتورها باید

تسلیم کششی میلگرد را باشد و برای حاصل شدن این بند باید 

 گسیختگی در میلگرد و خارج از قسمت وصله رخ دهد.

 ASTM1034M05در آزمایش کشش مستقیم مطابق استاندارد

اس یابد بر اسبارگذاری تا زوال و گسیختگی نمونه ادامه می [79]

شدگی، بار جاری تا حد ASTM A370[71]ضوابط استاندارد 

یر گردد و تغیمگاپاسگال بر دقیقه اعمال می 111تا  11ی بین نرخبا 

گردد. برای اجتناب از آسیب صورت پیوست ثبت میشکل به

ن شده در ایهای کشش مستقیم انجامگیری آزمایشوسایل اندازه

شود گیری از نمونه جدا میی وسیله اندازهشدگتحقیق بعد از جاری

 ASTM E8یابد. مطابق استاندارد و بارگذاری تا زوال ادامه می

اینچ بر دقیقه  1.15تا  1.5بارگذاری بعد از تسلیم باید با نرخ  [78]

 باشد.

طول نمونه میلگرد بدون وصله به آزمایش کشش یکنواخت مطابق 

شود و آرماتور بریده می ده برابر قطر ASTM A370استاندارد 

های وصله شده مطابق با استاندارد طول قطعات آرماتورهای نمونه

ASTM A1034  برای آزمایش وصله آرماتورها، به ترتیبی در

شود که فضای کافی میان فک دستگاه و وجه وصله نظر گرفته می

-گیری فراهم گردد. وسایل اندازهمکانیکی برای نصب وسایل اندازه

در فاصله سه برابر قطر آرماتور از وجه وصله مکانیکی متصل گیری 

گردد همچنین به این طول نیز طول آزاد موردنیاز و همچنین طول می

 گردد. موردنیاز برای درگیری با فک دستگاه افزوده می

منظور کسب اطمینان از عملکرد این نوع وصله یک در این مقاله به 

روش )نمونه شماره چهار(،  تحت  نمونه میلگرد وصله شده به این

گیرد که نقطه تسلیم، مقاومت نهایی می قرارکشش مورد آزمایش 

عبارت شود. بهمشاهده می 5ها  در جدول های آنکششی و کرنش

ها نامهدیگر همانطوری که پیشتر هم گفته شد مطابق تمام آیین

درصد  725وصله آرماتورها باید دارای ظرفیت کشش بیشتر از 

تایج رو این مهم در  نظرفیت تسلیم کششی میلگرد را باشد ازاین

ود شآزمایش این نوع وصله مورد بررسی قرار میگیرد و مشاهده می

فتاد اکه گسیختگی در میلگرد و خارج از قسمت وصله اتفاق می

درصد میلگرد، ودر نتیجه  725که این نشان دهنده ظرفیت بیشتر از 

 باشد. عملکرد مطلوب آن می

به منظور بررسی رفتار وصله و تشابه آن به میلگرد بدون وصله،  

-روی همان نمونه میلگرد بدون وصله هم آزمایش کشش انجام می

شود، سپس نتیجه  آزمایش کشش )منحنی تنش کرنش( نمونه 

وصله شده با نتیجه آزمایش کشش میلگرد بدون وصله )منحنی 

ه است که هر چه رفتار نمونشود. پرواضح تنش کرنش( مقایسه می

تر مطلوب تر باشد،میلگرد وصله شده به میلگرد بدون وصله نزدیک

گردد نتیجه این مشاهده می 34باشد. همان طوری که در شکل می

  .باشدعملکرد مطلوب این روش می دهندهنشانها آزمایش

ها و مشخصات این نمونه 37همچنین تصویر این وصله در شکل 

شود. این دو نمونه میلگرد بدون وصله و دیده می 4در جدول 

میلگرد وصله شده با روش غالف و گوه، تحت کشش یکنواخت 

 -صورت منحنی تنشها بهشود و نتیجه این آزمایشآزمایش می

، و مقایسه این دو منحنی در شکل  33و  32های کرنش در شکل

 آمده است. 34
 

ار وصله شده جدول مشخصات نمونه شماره چه -4 جدول

 روش غالف و گوه و نمونه میلگرد بدون وصلهبه

 
 

 

 
 روش غالف و گوهنمونه شماره سه وصله شده به -37 شکل

جدول نتایج آزمایش کشش نمونه شماره چهار وصله  -5جدول

 روش غالف و گوه و نمونه میلگرد بدون وصلهشده به

 

طول کوپلر وصله قطر غالف وصله قطر آرماتورنوع وصله نام نمونه
طول آزاد 

طرفین کوپلر

طول مورد

 اندازه گیری نمونه
طول کل نمونه

(میلیمتر)(میلیمتر)(میلیمتر)(میلیمتر)(میلیمتر)(میلیمتر)

1838140100340540غالف و گوهشماره چهار

300500---18بدون وصلهنمونه شاهد

نمونه شاهدنمونه شماره 4نام نمونه

)kg/cm2( 41704210تنش تسلیم

0.230.21کرنش نظیر تنش تسلیم )%(

)kg/cm2( 63506520تنش ماکزیمم

10.612.8کرنش نظیر تنش ماکزیمم )%(

18.716.7کرنش نهایی )%(



 ... وصله یبرا یشگاهیروش نوآورانه آزما کیارائه 
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 روشنتیجه آزمایش کشش نمونه چهارم وصله شده به -32شکل 

 غالف و گوه )منحنی تنش کرنش(
 

نتیجه آزمایش کشش نمونه میلگرد بدون وصله  -33 شکل

 )منحنی تنش کرنش(
 

 
 مقایسه نمونه شماره چهار با میلگرد بدون وصله -34 شکل

 

 گیرینتیجه -5

جدید برای صورت کامالً نوآورانه یک روش در این تحقیق به

شود این روش که در این تحقیق روش وصله آرماتورها پیشنهاد می

-های وصلهگیرد. برای رفع مشکالت روشغالف و گوه نام می

منظور بررسی باشد. بهکاری موجود در صنعت ساختمان می

های ساخته شده از این روش عملکرد وصله غالف و گوه نیز نمونه

وان عنا توجه به نتایج آن بهگردد و بتحت کشش آزمایش می

 توان به موارد زیر اشاره کرد.گیری میبندی و نتیجهجمع

آرمه هر چه رفتار نمونه های بتنطورکلی در سازهبه (7

تر میلگرد وصله شده به میلگرد بدون وصله نزدیک

ر تتر و مطلوبباشد، عملکرد آن در بتن یکپارچه

این نوع وصله،  منظور اطمینان از عملکردباشد. بهمی

آزمایش کشش روی یک نمونه میلگرد وصله شده 

روش غالف و گوه و یک قطعه از همان میلگرد بدون به

شود که شود. در آزمایش مشاهده میوصله انجام می

گسیختگی در میلگرد و خارج از قسمت وصله اتفاق 

شود که ها مشاهده میافتاد عالوه بر آن در آزمایشمی

نش نمونه وصله شده با میلگرد بدون منحنی تنش کر

 یباشد. این نتایج نشان دهندهوصله بسیار شبیه می

 باشد عملکرد مطلوب روش غالف و گوه می

باشد و وصله غالف و گوه یک وصله تیپ یک می (2

کند و فقط در کشش و یا فشار یکنواخت عمل می

وبرگشتی را ندارد لذا در توانایی تحمل بارهای رفت

-ی از اعضا سازه که در زلزله تحت بار رفتیهامحل

ا، هگیرد )مانند وسط تیرها و ستونوبرگشتی قرار نمی

، بدنه سدها و...(  و یا برای وصله کششی در هاپلعرشه 

مبحث نهم  2-4-27-6آرمه که در بنداعضا کششی بتن

تعریف شده است  7362مقررات ملی ویرایش 

 است. استفادهقابل

تنش بین دو میلگرد وصله شده در این  مکانیسم انتقال (3

 سری و بدون هیچ وابستگی به بتنصورت سربه روش به

باشد که این از نظر فنی بسیار مطلوب و برتری این می

 .شودروش در مقاسه با وصله پوششی می

از نظر اقتصادی در مقایسه باروش پوششی با توجه به  (4

حذف طول پوششی میلگردها این روش به خصوص 

د. باشر آرماتورهای قطر زیاد بسیار به صرفه تر مید

م سری بودن وصله، از تراکعالوه بر آن با توجه به سربه

 .شودمیلگردها در محل وصله جلوگیری می
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Abstract 

According to increase of concrete structures and attendance of researchers of this field to 

optimization of conducting this structures, structure industry has been caused significant 

development. Novel methods for rebars splice are one of the developments on structure industry. 

Nowdays, addition to coat splice which is a traditional method, there are another novel methods 

like mechanical splice, welding (forging), injecting and some another methods. These methods 

have particular advantages and disadvantages for patching each of one. One of the common 

disadvantages among these methods is their down implementation speed. At this paper, it is 

proposed a novel method for rebars splice and since at this novel method for patching rebars to 

each other, it is no need to preparation operation for rebars tip (e.g, welding and threading), 

implementation speed of this splice is too high. At this paper, this novel method is called rebars 

splice by using sleeve and wedge. In order to performance confirmation of proposed splice of 

constructed instance, it is tested. At this paper, it is carried out tension test on an instance of 

patched rebar by using sleeve and wedge, and a part of that rebar without splice. At the test, it is 

observed to behavior of patched instance is similar to rebar without splice. These results is 

indicator graceful performance of sleeve and wedge method.  

 

Keywords: Concrete structure, rebars splice, novel splice method, sleeve and wedge splice. 
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