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 ها در بتن آرمهسنگدانه  4 -2

 : ي درشت در بتن نبايد از هيچ يك از مقادير زير بيشتر باشدهاسنگدانهبزرگترين اندازه اسمي 

 ( سه چهارم ضخامت پوشش روي ميلگردها 4 ( يك پنجم كوچكترين بعد داخلي قالب بتن 1

 اينچ( در بتن آرمه 5/1ميليمتر ) 83( 5 ( يك سوم ضخامت دال )ترجيحاً يك چهارم( 2

 اينچ( در بتن غير آرمه 5/2ميليمتر ) 68( 6 ( سه چهارم حداقل فاصله آزاد بين ميلگردها8

 مه در مقابل تنشهاي كششي و فشاريهاي بتن آررفتار سازه 5 -2

راي تعيين مكان تنشهاي كششي و فشاري در يك عضو بتني بهتر است رفتار يكك مكادا ارتجكاعي ماننكد كسكتيك را در زيكر       ب

شكود و  قرار گرفته است، تحكت فشكار بكار خكم مكي      گاهتكيهيك ميله كستيكي كه بدون اتصال بر روي دو  .تنش بررسي كنيم

شود. اكنكون بكه بررسكي    سطح تحتاني آن تحت تنش كششي كشيده مي ، در حالي كهشودميسطح فوقاني آن كوتاه و فشرده 

  : حالتهاي مختلف تيرهاي بتني ، تحت بارگذاري  مي پردازيم

شود حداكثر كشيدگي در سطح زيرين تيكر ايجكاد   همانطور كه در شكل ديده مي : رهاي بتني با تیكه گاه سادهتی -الف

رسد كه آرماتور بندي فوكدي در قسمت تحتاني تير كار اينجا منطقي به نظر ميكه به سمت خارج خم شده است. و در گردد مي

 .گذاشته شود

 

 

 
 برشي ايجاد كنداگر تنش كششي موجود در بتن زياد باشد مي تواند در تير بتني گسيختگي 

 .ردكه براي مقابله با آن ميتوان موارد زير را اعمال ك 
 

 عمودي )خاموتها(  آرماتورهايدوختن گسيختگي با استفاده از  -1

 
 

 دوختن گسيختگي به وسيله آرماتورهاي مورب با زاويه عمود بر امتداد گسيختگي )اُتكا(  -2

 (سيتكا يا راستادوختن گسيختگي به وسيله آرماتورهاي طولي ) -8

 

گيردار به خاطر دو انتهكاي گيكردار خكود از خمكش سكادا تيكر        گاهتكيهتيرهاي با  : گیردار گاهتكیهتیرهاي بتني با  -ب

شود در دو انتهاي گيردار تير به خاطر خميدگي رو به باك يا منفي، تنش كند و همانطور كه در شكل مشاهده ميجلوگيري مي

تنش در سطح تحتاني تير شود. در حالي كه به خاطر خميدگي مثبت در ميانة دهانه، در اين نقطه در سطح فوقاني تير ايجاد مي

آيد. در تير بتني با دو انتهاي گيردار قرار دادن آرماتورهاي تحتاني به تنهايي ككافي نيسكت، زيكرا بكتن از مقاومكت      به وجود مي

برخوردار نيست. بنابراين در تيرهاي  گاهتكيههاي ايجاد شده در سطح فوقاني تير در نزديكي كششي كافي جهت مقابله با تنش

 .باشدميگيردار آرماتور بندي  فوقاني و تحتاني ضروري  گاهتكيهبا بتني 
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   شايد  ها دچاار مميادگم كوكايا ماا كنيام كام      گاهتكيهقرار دارد، در بين  گاهتكيهبه همين ترتيب تيري كه بر روي چند 

 قسمتهاي هاشير ميرده تير تحت كشش و الباقم تحت فشار هستند   

 

 

 

 

اي يا يكسكرگيردار براركر اعمكال بكار، در سكطح زيكرين تيكر تكنش         درتيرهاي طره : اي يا كنسوليتیرهاي بتني طره -پ

به شكل مشكابهي درسكطح فوقكاني     آرمهاي بتن شود. بنابراين يك تير طرهفشاري و در سطح فوقاني آن تنش كششي ايجاد مي

 خود به آرماتور بندي نياز دارد.

 

 

 

صورت كششكي يكا فشكاري درامتكداد محكور طكولي عضكو تك رير         اين نيروها به  : اعضاء تحت اثر نیروهاي محوري -ت

 كنند.مي

و در همين صفحه  كنندمي 45هاي فشاري يا كششي در مقطع، ايجاد برش تحت زاويهايجاد تنش نيروهاي محوري عالوه بر

ها را تشكديد نمكوده و احتمكال خرابكي     شود. بويژه اينكه ارر زلزله در جهت خاصي اين تنشك تنشهاي برشي )مماسي( حاصل مي

 ستون يا عضو را در ارر برش به وجود مي آورد.

  كه نيروي وارد بر عضي زماد باشد كيتيان با كار گذاشتن و تيزمع مكنيامت آركاتير در سطح كقطع بر كقاوكت عضاي  در صيرتم

  دافزو

 

 

 

 

 

 فوالد در بتن - 3

تحمل تنش در اعضايي است كه تحت شرايط خمكش، بكرش، كشكش، پكي ش و      آرمهوظيفه فوكدهاي مورد مصرف در بتن 

 .نها قرار دارنداحتماكً تركيبي از آ

شكود.  مقاومت مشخصه فوكد بر اساس مقدار تكنش تسكليم آن )مشكهود يكا قكراردادي( تعيكين مكي        مقاومت مشخصه فوالد :

هاي ميلگرد فوكدي كمتكر  درصد از نمونه 5ي فوكد عبارت است از آن مقدار تنشي كه تنش تسليم حداكثر مقاومت مشخصه

 از آن باشد.

 S، كه پس از حكرف  2mm/Nي ميلگرد بر حسبعبارت است از عدد مقاومت مشخصه دي :ي میلگردهاي فوالرده

 S522و  S242 ،S842  ،S422 هاي ميلگردها عبارتند از آيد. ردهمي

PP

 

P
P
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 انواع فوالد در بتن 1 -3

هاي ميلگكرد  شوند. انواع ردهندي ميبميلگردهاي فوكدي بر اساس مقاومت مشخصه آنها تقسيم میلگردها )آرماتورها( : 1 -1 -3

 .فوكدي از نظر مكانيكي در جدول زير درج شده است

 بندي مكانیكي میلگردهاي فوالدي( رده2 -3جدول )

 رده
yF 

تنش تسلیم 

)cm/kg( 2 

UF 

 تنش گسیختگي

)cm/kg( 2 

بندي از نظر طبقه

 شكل رويه

رده از نظر 

 سختي

S042 0422 0022 نرم ساده 

S042 0422 0222 سختنيم دار مارپيچآج 

S422 4222 0222 سختنيم دار جناقيآج 

S022 0222 0022 سخت دار مركبآج 

 

 پذيريانواع فوالد میلگردها از نظر شكل

 كرنش آن داراي پله تسليم مشهود است. -؛ منحني تنش (S242)فوكد نرم  -1

ككرنش آن داراي   -؛ منحني تكنش  S422) ،  (S842فوكد نيم سخت  -2

 پله تسليم محدود است.

 كرنش آن فاقد پله تسليم است. -؛ منحني تنش (S522)فوكد سخت  -8

 انواع میلگرد برحسب شكل رويه

شكود. ايكن   به كار برده مكي  S242ي صاف، يا ميلگردهاي ساده كه فقط در ميلگرد ميلگردهاي با رويه : میلگرد ساده -الف

اي هاي بتن آرمه به كار روند و استفاده از آنها به عنوان ميلگرد سكازه توانند به عنوان ميلگرد مارپيچ در سازهميلگردها فقط مي

 دهند.نمايش مي ت. قطر اين ميلگرد را با عالمتهاي بتن آرمه مجاز نيسغير از مورد فوق، در سازه

 

 

هايي شود. آج عبارت است از برجستگيي آجدار، كه ساير ميلگردها را شامل ميميلگردهاي با رويه : میلگرد آجدار -ب

شكود. قطكر ايكن ميلگردهكا را بكا      در هنگام نورد بكر روي آن ايجكاد مكي   كه به صورت طولي يا در امتدادي غير از طول ميلگرد 

 دهند.نمايش مي عالمت

                                                           
 

 

  تنش جاري شدن(yield stress)  افزامش  نيز كتناسباً قطوه: هنگاكم كه مک قطوه فيالدي تحت كشش قرار كم گيرد با افزامش نيرو ، طيل

جاري    در امن ناحيه فيالد كه اصطالحاً تنش ، قطوه به افزامش طيل ميد اداكه مياهد دادافزامش مياهد مافت تا جامم كه بدون افزامش نيرو ما 

 ناكيده كم شيد   yFما تنش جاري شدن ما تنش تسليم ، )تسليم( كم شيد   تنش نظير امن ناحيه 

   تنش گسيختگم(ultimate stress)  بود از ناحيه تسليم ، فيالد دوباره سخت كم شيد و با افزامش نيروي كششم ، دوباره طيل كيله افزامش :

 كم گيمند   u(F(به امن كحدوده نقطه گسيختگم و تنش نظير آنرا تنش گسيختگم ما   مابد تا به حد پارگم و گسيختگم برسد  كم

 ميلگرد ساده

 آجدار ميلگرد


Uy

2400

3600
yF

F
UF
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  19و  7و  3به ترتيب رشته هاي  4و 3و 2نماي جانبم ،  -1(: Strandرشته )

 كيتيلم  

آيكد. در  ي آجدار پي يده كه از پي اندن ميلگردهاي آجدار به دست ميميلگردهاي با رويه پیچیده :میلگرد آجدار  -پ

 ي ميلگرد، يك خط مارپيچ بر روي ميلگرد نيز بهآج اوليهاين ميلگردها، عالوه بر 

خورد كه هر چه ميزان تابانيدن ميلگكرد بيشكتر باشكد گكام ايكن      چشم مي

نمكايش   خط كمتر خواهكد بكود. قطكر ايكن ميلگردهكا را بكا عالمكت       

 دهند.مي

  كنناد   بنادي كام  هاي كساوي بستههاي كستقيم با طيلشامه كتر و كمتر را به صيرت كالف و ماكيلم 12كيلگردهاي با قطر
 برابر قطر كيلگرد باشد  222قطر كالف كيلگردها حداقل بامد 

  كتر و بيشتر و همچنين كيلگردهاي كيلم 14كيلگردهاي با قطرS022      هااي كساتقيم باا    با هار قطاري را باه صايرت شاامه
 نمامند بندي كمطيلهاي كساوي بسته

 اطاال  كام گاردد،      «كيلگارد »كتري كيلگرد كه هنيز شكل الزم به آن داده نشده و در كحلم دپيشده است،  6 به شامه هاي

 كم گيمند « آركاتير»اكا اگر كيلگرد به فرم هاي كيرد نظر كطابق نقشه هاي سازه  شكل داده شيد به آن 

   براي قطرهاي بزرگتر بامد سيارش داده شيد  و باشدكمكيلم كتر  32الم  6از كيلگردهاي كوميل در بازار امران  قطر 

   بخصيص آمين ناكه اكروزه آمين ناكه( هاي بتنACI فقط استياده از كيلگردهاي آجدار را جهت آركاتيرهاي اصلم كجاز كم ) داند 

 چنانچه وزن و طيل كيلگردي كيجيد باشد، سطح كقطع اسمم آن از رابطه
L/

M
S

007850
 شيد كحاسبه كم 

  آمد  در قطر اسمم آنها بدست كم 1/1قطر كؤثر كيلگردهاي آجدار با اعمال ضرمبm/ 111110  10قطركيلگرد 

 : كاربرد تيأم انياع كختلف فيالد )آركاتيرهاي با تنش تسليم كتياوت( در مک قطوه بتنم كجاز نيست كگر آنكه 

 مكانيكي متفاوت آنها در طراحي در نظر گرفته شود.مشخصات  -الف

 امكان اشتباه در مرحله اجرا وجود نداشته باشد. -ب

ا بكه شككل تكك يكا بكه حالكت گروهكي ككه         ميلي متر را مفتول گويند. مفتوله 6ميلگردهاي با قطر كمتر از  ها( :مفتولها )سیم 2 -1

شكوند. معمكول تكرين    شود، در كارهكاي بكتن پكيش تنيكده اسكتفاده مكي      گفته مي« سيم بكسل ، رشته يا كابل فوكدي »اصطالحاً 

 .ميليمتر است 5تا  5/1باشد كه قطر هر مفتول ها، رشتة هفت مفتولي ميرشته

 

 

 

از دوسري مفتكول )سكيم(    مفتول )مِش( :ها يا تورهاي جوش شده از شبكه 3 -1 -3

عمود بر هم تشككيل شكده ككه بكا جكوش مقكاومتي در كارخانكه بكه يككديگر متصكل           

هاي نكاز  اسكت   ها، سقف ها و پوستهها در دالاند. موارد استفاده از اين شبكهشده

 .كه امكان عمليات آرماتور بندي وجود ندارد

    باشدكمكيلم كتر  12تا  4قطر اسمم سيم هاي شبكه هاي جيش شده از  

 هاي خاصمیلگرد 4 -1 -3

 آرماتور با پوشش روي )مقاوم در برابر خوردگي ( : ميلگردهاي گالوانيزه -الف 

 آلياژي از آهن، كرم و نيكل )مقاوم در برابرخوردگي(  : ميلگردهاي ضد زنگ -ب 

2140ميلگردهاي پالستيكي : مقاومت كششي آنها  -پ mm/N باشد )مقاوم در برابر خوردگي(مي 

 تابيده ميلگرد آجدار
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4d

3d

dd

2d

4d

 

 

 طول مهاري )گیرداري( 2 -3 

با توجه به اصطكا  بين فوكد و بتن، چنان ه خواسته باشيم از ظرفيت كامل اين مصالح و به خصكو  فكوكد اسكتفاده كنكيم،     

 .شودميه گفت« ريطول مها» اصطالحاً به اين طول كزم فوكد بايد به اندازا كافي داخل بتن قرار گرفته باشد؛ 

 

 

 

 

 
 

 نبامد كمتر از  در كشش ي آجدارطيل كهاري كيلگرد ،cm 32  باشد 

    طيل كهاري كيلگردهاي آجدار در فشار به هر حال نبامد كمتر  ازcm 22  امتيار شيد 

 مهار میلگردهاي كششي توسط قالب 1 -2 -3

با كه بخاطر محدوديت جا نتوان مهار كزم را براي يك ميلگرد به صورت طول مهاري مستقيم تعيين نمود مي توان صورتيدر 

قالب در انتهاي ميلگرد استفاده نمود. قالبهكاي اسكتاندارد داراي مشخصكات خاصكي هسكتند ككه شكامل         ها، ازتغيير در فرم خم

 باشند.ميي آزاد خم حداقل قطر خم و حداقل طول مستقيم در انتها

 (d) حداقل قطر خم 2 -2 -3

و هم نين پرهيز از ايجاد تنش هاي زياد در بكتن   نبه منظور جلوگيري از كشش هاي نامطلوب درميلگردها درهنگام خم كرد

)محل درگيري قالب با بتن( ، بايد شعاع قوس از حد معيني كمتر نباشد. حداقل قطر خكم ميلگردهكا تكابع نكوع و قطكر ميلگكرد       

 آبا آورده شده است.و  ACIدر جداول زير حداقل قطر خم ميلگردهاي آجدار در آيين  .است

 حداقل قطر خم در آيین نامه آبا (4 -3جدول )                    ACIخم در آيین نامه  حداقل قطر( 3 -3جدول ) 

)d(قطر میلگرد b حداقل قطر خم)d( 

 

)d(قطر میلگرد b حداقل قطر خم)d( 

10  25تا bd6  ميليمتر 01كمتر از bd6 

28  36تا bd8 01  ميليمتر 43تا bd8 

38  58تا bd10 41  ميليمتر 55تا bd10 

 كتر نبامد كمتر ازكيلم 16ها براي ماكيتهاي به قطر كمتر از قطر داملم ممbd4   كتار و  كيلام  16و براي ماكيتهاي به قطار

 بيشتر، نبامد از كقادمر جدول باال كمتر امتيار شيد 

 

 

 

 

 طول مهاري )گيرايي(
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 هاي رايج كاربرد میلگرد در بتنشكل 3 -3

و براي تحمل لنگر و به صكورت طكولي در راسكتاي محكور      آرمهاين ميلگرد در قسمت كششي مقطع بتن  : میلگرد راستا -1

 طولي سازه قرار مي گيرد. 

 كنند كيلگردهاي آجدار را به صيرت گينيا و كيلگردهاي ساده را به صيرت چنگال استياده كم  
 

 

 ي فلزي بكار ميرود.هاساختمانستون به پي در صفحه براي اتصال  : بولت -2

  

 

 

 

  ي بتني بكار ميرود.هاساختمانبراي اتصال ستون به پي در  : ريشه -3

 

 

 

 براي اتصال ديوار عمودي به ديوار افقي بكار ميرود و يا اتصال ديوار عمودي به فونداسيون : ستكا -4

 

 
 

 كند.منتقل مي 45ستكا را انجام ميدهد ولي در اتصال به فونداسيون نيروها را با زاويه ي وظيفه : ماهیچه -5

 كند.انتقال نيروها بهتر از ستكا عمل مييعني در 

 
 

بكه ككار ميكرود.     ينيروهكاي برشك  هاي تير) تيرهاي يكسره( و بكراي تحمكل   گاهتكيهدر  براي تحمل لنگرهاي منفي  : اُتكا -6

قسمت زيرين وظيفه تحمل كشش در ارر لنگرهاي مثبت و قسمت فوقاني نيز وظيفه تحمل كشش در برابكر لنگرهكاي منفكي را    

 دارد.

 

 

 

 
 

اي معين در هاي افقي با فاصلهبراي اتصال دو سفره يا شبكة ميگلرد : خرك -7

 ها مصرف دارد(هاي گسترده و دالرود ) در پيقالب به كار مي

                                                           
  لنگر كنيم =  لنگري كه تارهاي زمرمن تير را به فشار و تارهاي فيقانم را به كشش واكيدارد 
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براي جلوگيري از بيرون زدگي آرماتورهاي طولي در ارر كمانش  : خاموت -8

برشي و جلوگيري از گسكترش تكر  در   و مقاومت درمقابل تنش هاي پي شي و 

رود. خاموتها عمود بر تيكر اصكلي و بكه شككل مقطكع قكرار       تيرها يا ستونها بكار مي

 گيرند. مي

خاموت بسته را تنگ گويند و در محكل تيرهكاي ككم عكري و يكا در       : تنگ -9

 شود. عدد آرماتور طولي دارند، استفاده مي 6ستونهايي كه 
 

 

براي تقويت مقاومت برشي تنگها و خاموتها و اتصال كامكل   : سنجاقك -11

 هاي طولي و خاموت بكار ميرود.بين ميلگرد

 
براي در امتداد نگاه داشتن آرماتورهكاي طكولي يكا عمكودي در      : ركابي -11

 ريزي ديوارها و تيرها به كار ميرود.بتن

 پوشش بتني روي میلگردها 4 -3

بايسكت  عوامل خورنده جوي) رطوبت و رطوبت اسكيدي( مكي  ي بتن آرمه به دليل حساسيت ميلگردهاي فوكدي به هاسازهدر 
آنها را با پوشش كافي بتن در مقابل زنگ زدگي محافظت نمود. هم نين به دليكل آسكيب پكذير بكودن فكوكد در برابكر آتكش        
رين سوزي، پوشش بتني، محافظ مناسبي براي فوكد است. اين پوشش برابر است با فاصكله بكين رويكه ي ميلگردهكا تكا نزديكتك      

، كيفيت بتن و نوع قطعه مورد نظر، به وسكيله طكراس سكاختمان    يمحيطشرايط ضخامت پوشش بتني متناسب با  .سطح آزاد بتن
 اما بطور كلي ضخامت پوشش بتني نبايد از مقادير زير كمتر باشد.  .شودميتعيين و در نقشه هاي اجرايي مشخص 

 قطر ميلگردهاي مصرفي -الف
 ميليمتر( 82في )براي شن تا قطر حداكثر قطر شن مصر -ب

 ها كشخص شيد هاي اجرامم بامد ضخاكت پيشش بتن براي تماكم كيلگردها از جمله ماكيتدر نقشه 

 ي ماكم كقاوم رمخته شيد و به طير دائم با آن در تماا باشد، ضخاكت پيشش نبامد كمتار  كه بتن در جيار دميارهدر صيرتم

 كتر امتيار شيد كيلم 70از 

 شرايط كلي نصب میلگردها در بتن 5 -3

 درجه سلسيوس كمتر باشد ، بايد از خم كردن آنها خودداري شود.  5در شرايطي كه دماي ميلگردها از  -1
ميلگردها قبل از استفاده در بتن بايد كامالً تميز و عاري از هرگونه پوشش غير فلزي مانند رنگ ، ضد زنكگ ، چربكي هكا ،     -2

 زائد ديگر باشند تا خللي به پيوستگي بتن و ميلگردها وارد نشود.  ذرات بتن و مواد

 خاموت ها( از نوع ميلگرد آجدار باشند. استثناي شود كه تمامي ميلگردهاي مصرفي در بتن )به موكداً توصيه مي -8

سرد انجام شود. استفاده بريدن و خم كردن ميلگردها بايد با وسائل مكانيكي صورت گرفته و خم كردن آنها بايد به روش  -4
 از حرارت براي خم كردن فوكد مجاز نيست. 

 خم كردن ميلگردهاي داخل بتن نظير ميلگردهاي انتظار يا باز كردن ميلگردهاي خم شده مجاز نيست.  -5

ايكن  حتي اكمكان بايد ميلگردهاي مصرفي به صورت يكپارچه باشند. درصورتي ككه وجكود اتصكال اجتنكاب ناپكذير باشكد        -6

اتصاكت بايد در مقاطعي قرار داده شوند كه تنش وارد بر عضو يا قطعه بتني حداكثر نباشد و از تمركز تمامي وصله ها در يك 

 مقطع نيز خودداري شود. 
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اي بتني با مفتول لقمه

 اتصال

 ار پالستيكي برايفاصله نگه

 گردهاي ايستاده )قائم(ميل

 براي ايدار گيرهنگهفاصله 

 ي شطرنجيشبكه

 برابر قطر ميلگرد ، با وصله مجاور فاصله داشته باشد.   42بطور كلي هر وصله بايد  -7

هاي فوكدي استفاده كرد به ها و گيرهدهندهاي به آنها بايد از مفتولها يا اتصالعناصر غير سازهبراي به هم بستن ميلگردها و  -3

 هاي آنها در قشر بتن محافظ )پوشش( واقع نشود.كه برجستگيطوري

ي و بكا  به طور كلي باز و بسته كردن خم ها به منظور شكل دادن مجدد به ميلگردها مجكاز نيسكت ، مگكر در مكوارد اسكتثناي      -9

 اجازه دستگاه نظارت

باشند كه مجدداً شرايط آزمايش خمش اند فقط هنگامي قابل مصرف ميميلگردهايي كه دچار خم و اعوجاج شديد شده -12

 را احراز نمايند.

 حداكثر قطر زنگ زدگي آرماتورها 6 -3

 زنگ زدگي سطحي براي فوكد خطري ندارد ، ولكي اگكر بصكورت پوسكته دربيايكد بايكد پوسكته زنكگ را از روي آرمكاتور پكا  ككرد            

)به روش سند بالست يا با استفاده از برس سيمي ( حداكثر ضخامت زنگ زدگي مجاز بايد برابر 
6
 .ميليمتر باشد 5/2قطر ميلگرد يا   1

 پذيري آرماتورهاجوش 7 -3

 51/2ككه مقكدار ككربن معكادل از     شكود. در صكورتي  پذيري ميلگردها بر اساس مقدار كربن معادل آنها تعيين مكي قابليت جوش

پكذيري فكوكد بيشكتر اسكت. در     درصد كمتر باشد ميلگرد قابل جوشكاري است و هر چه اين مقدار كمتر باشد قابليكت جكوش  

 يد مورد توجه قرار گيرد.جوشكاري ميلگردها نكات زير با

 ها و ساير ميلگردها به ميلگردهاي طولي مجاز نيست.دادن خاموتجوش 

 عمليات جوشكاري ميلگردهاي مصرفي در بتن در دماي زير)C( 18 .ممنوع است 

         فرآينكد سكرد شكدن     دادن بكه پس از پايان جوشكاري بايد ميلگرد به طور طبيعكي سكرد شكده و بكه دمكاي محكيط برسكد. شكتاب

 ميلگردهاي جوش شده ممنوع است.

       پكذير و بكا ت ييكد    استفاده از جوشكاري با قوس الكتريكي براي به هم بستن ميلگردهكاي متقكاطع فقكط بكراي فوكدهكاي جكوش

 باشد. در اين صورت جوش نبايد باعث كاهش سطح مقطع ميلگرد و ايجاد زدگي در آن شود.دستگاه نظارت مجاز مي

 (Spacerنگهدار )فاصله 

 ريكزي بتن.اين قطعات قبل از شودميبراي ايجاد پوشش يكنواخت بتن روي ميلگردها ، از قطعاتي به نام فاصله نگهدار استفاده 

 ريزيبتن. در صورت عدم استفاده از فاصله نگهدار، ممكن است هنگام شوندمي، در فواصل مناسب به شبكه ي ميلگرد متصل 

اندن بتن ، ميلگردها تغيير مكان دهند و در نتيجه پوشش بتن كم و زياد شود. فاصله نگهدارها را از جنس ، بخصو  هنگام لرز

 بتن ، مواد پالستيكي ، فلز و غيره به شكل هاي مختلف مي سازند. 

   فاصله نگهدار به اساكمِ لقمه ، زمرسري، وادار، بالشتک وCover Block    نيز كوروف است 

 

 

 

 

 
 


