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 :چکیده

مع های بتنی در دو نوع درجا و پیش ش .و بسته به شرایط انواع مختلفی دارند شمع ها برای اهداف متفاوتی به کار می روند

 در شمع ساخته شده درجا، شمع آن ی دیگرها اده شمع های بتنی می باشد و نامتنیده می باشد،شمع درجا از خانو

 عمق و قطر در بودن نامحدود دلیل به درجا شمع .باشد می مکان تغییر بدون شمع و جایگزینی شمع ریختنی، شمع محل،

ر شمع های درجا ابتدا توسط د .باشد می عمیق های پی اجرای های تکنولوژی بین در تنوع و کاربرد بیشترین دارای حفاری

 مصالح با ریزی بتن به اقدام آن داخل در سپس و شده ماشین آالت حفاری یک چاه با مقطع و عمق مورد نظر در زمین حفر

 که است کششی مقاومت در ضعف جا در ریزی بتن در باشد مسلح غیر یا مسلح تواند می بتن این البته که نمایند می مرغوب

دگی، اعمال نیروی کششی به آرماتورهای فوالدی قبل از گیرش بتن تنی پیش از منظور. کرده رفع را ضعف این تنیدگی پیش

است که باعث می شود پس از اتمام گیرش اولیه در بتن نیروی فشاری بوجود آید. وجود تنش های فشاری در بتن، باعث 

پیش تنیدگی سختی عضو را افزایش داده و این خنثی شدن تنش های کششی ناشی از بارگذاری خمشی یا کششی می شود. 

امکان را به طراح می دهد که از مزیتهای فوالد پر مقاومت استفاده نماید. در شمع های بتنی پیش تنیده عیار باالی سیمان، 

ر به تولید نسبت پائین آب به سیمان، استفاده از سنگدانه های گرانیتی، خروج آب و تراکم در حین عملیات گریز از مرکز منج

  بتنی با نفوذ پذیری بسیار اندک می گردد.

 

  ، شمع های بتنی پیش ساخته پی های ساختمانی،شمع بتنی درجا،شمع بتنی پیش تنیده کلید واژه ها:
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مه -1  :مقد

ی با توجه به افزایش جمعیت و در نتیجه افزایش ساخت و ساز ساختمان ، ممکن است در محل هایی زمین زیر پی مقاومت کاف

را نداشته باشد لذا برای انتقال نیروی وارده از ساختمان به زمین از پی های عمیق)شمع ها(استفاده می شود شمع ها برای 

اهداف متفاوتی به کار می روند. شمع ها ممکن است برای مقاومت در برابر باال کشیده شدن و یا در شالوده سازه هایی که 

کار روند. از شمعها گاهی برای تأمین مقاومت در برابر نیروهای جانبی نیز استفاده می  تحت لنگرهای واژگونی قرار دارند به

شمع ها . گردد. البته استفاده از شمع ها در مورد اخیر باید با احتیاط صورت پذیرد و به هر حال شمع های مایل مؤثرتر هستند

رجا و پیش تنیده اشاره می شودشمع درجا از خانواده شمع انواع گوناگونی دارند که در اینجا به شمع های بتنی در دو نوع د

 تغییر بدون شمع و جایگزینی شمع ریختنی، شمع محل، در شده ساخته شمع آن دیگر های های بتنی می باشد و نام

 های یتکنولوژ بین در تنوع و کاربرد بیشترین دارای حفاری عمق و قطر در بودن نامحدود دلیل به درجا شمع .باشد می مکان

در شمع های درجا ابتدا توسط ماشین آالت حفاری یک چاه با مقطع و عمق مورد نظر در  .باشد می عمیق های پی اجرای

 غیر یا مسلح تواند می بتن این البته که نمایند می مرغوب مصالح با ریزی بتن به اقدام آن داخل در سپس و شده زمین حفر

شمع های  از استفاده. کرده رفع را ضعف این تنیدگی پیش که است کششی مقاومت در ضعف جا در ریزی بتن در باشد مسلح

بتنی پیش تنیده که بصورت پیش ساخته تهیه می شوند از جمله روشهای افزایش طول عمر سازه های دریایی است . شمع 

وارد  ۱۹۷۵گیرد و از سال سال است که در پروژه های مختلف در ژاپن مورد استفاده قرار می  ۵۰های پیش تنیده بیش از 

کشور مالزی شده است. در کشور ما در گذشته از این نوع شمع ها استفاده می شده ولی تا مدت ها بکارگیری آنها در کشور به 

دالیلی چند متوقف بوده است، خوشبختانه هم اکنون مجددا مورد توجه قرار گرفته است. حمل و نقل شمع ها از مرحله ساخت 

و همچنین تنش های ایجاد شده در هنگام کوبشی از مهمترین عواملی ایجاد تنش های کششی در شمع ها هستند. تا استقرار 

به دلیل ضعف ذاتی بتن در کششی، وقوع ترک های عرضی در شمع های پیش ساخته معمولی)بدون پیش تنیدگی( بسیار 

ایران به معنای از بین رفتن بتن و آرماتور در اثر محتمل است. پیدایش ترک در شمع بتنی خصوصا در شرایط خورنده جنوب 

نفوذ یون کلر، حمله سولفات، واکنش های قلیائی و ... می باشد. پیش تنیدگی عالوه ب جلوگیری از وقوع ترک های حین 

 نصب ، از باز ماندن ترک های مقطعی ناشی از بیش بارگذاری نیز ممانعت بعمل می آورد.

 روش اجرای شمعهای درجا -2

 حفاری- -1-2

گیرد در صورتی که امکان حفاری شمع های ریخته در محل، به وسیله دستگاه های مخصوص و به قطرهای مختلف انجام می

های محل حفاری شده شمع، در اثر فشار خاک و یا آب وجود داشته باشد، باید با تصویب دستگاه نظارت، به یکی ریزش دیواره

 :نمود از روشهای زیر از ریزش جداره جلوگیری

 .الف: به کار بردن مخلوط آب و بنتونیت یا مواد مشابه

 .ب: به کار بردن لوله فلزی در سرتاسر چاه

 .پ: به کار بردن لوله فلزی در قسمتهای اولیه چاه و مخلوط آب و بنتونیت و یا مواد مشابه، در سایر قسمتها

 .ماندت: به کار بردن لوله بتنی که در محل باقی می



 

  
 

شود، میزان مصرف و غلظت بنتونیت بر که برای نگاهداری جداره چاه حفاری از بنتونیت یا مواد مشابه استفاده می در مواقعی

گرم بنتونیت در یک لیتر آب است. محلول  ۱۰۰تا  ۷۰باشد. معمواًل این مقدار برابر حسب جنس آن و وضعیت زمین می

برای جلوگیری از تشکیل کلوخه باید پودر بنتونیت به آب افزوده و  های مخصوص قبالً آماده شود.بنتونیت باید در حوضچه

گردد. آماده مصرف شدن محلول بنتونیت نیاز به زمان دارد که با گرم کردن آب زمان آن کوتاه می .مرتب به هم زده شود

 .توان به حوضچه مخصوص وارد و پس از صاف شدن مجدداً مصرف نمودبنتونیت مصرف شده را می

هیچ شرایطی نباید مواد اضافی دیگر مانند خاک رس و غیره به داخل چاه حفاری شده ریخته شود. استفاده از سیمان و تحت 

 .دیگر مواد مشابه در صورت تأیید دستگاه نظارت برای حالت های خاص اجرایی بالمانع است

ریان شدید آب در قسمتی و یا تمام چاه های محل حفاری شمع در اثر فشار خاک و یا جدر صورتی که امکان ریزش دیواره

توان با توجه به جنس جداره چاه حفاری و با تصویب دستگاه نظارت، در قسمتهای اولیه و یا تمام طول وجود داشته باشد می

شمع،  ریزی، باید کلیه مواد موجود در محل حفاری شدهچاه حفاری، از لوله فلزی استفاده نمود. در پایان حفاری و قبل از بتن

 .بیرون آورده شود. مواد حاصله از حفاری، باید طبق نظر دستگاه نظارت به خارج از محل کار حمل، انبار و تسطیح شوند

ها و یا طبق نظر دستگاه نظارت انجام گیرد و کلیه مواد حاصله از حفاری شمع های بتنی، باید تا عمق نشان داده شده در نقشه

باشد، جهت بررسی دستگاه نظارت و مقایسه آنها با نتایج آزمایشات اولیه، ک طبقات مختلف میحفاری که نشان دهنده نوع خا

آوری گردد.با توجه به فصول مختلف سال و یا جنس بستر رودخانه و موقعیت آن ممکن است برای به وسیله پیمانکار جمع

دستور کتبی دستگاه نظارت باید نسبت به  حفاری محل شمع، احتیاج به ایجاد سکوی حفاری باشد که در این صورت طبق

گردد که حفاری ایجاد آن به وسیله پیمانکار اقدام شود. در عملیات حفاری محل شمع، زمینهای سنگی به زمینهایی اطالق می

جه نباید در آنها طبق تشخیص دستگاه نظارت، بدون استفاده از ترپان یا وسایل مشابه، میسر نباشد. استفاده از ترپان به هیچ و

 .ریزی باید بالفاصله شروع گرددموجب ریزش و یا عدم پیوستگی خاک جداره چاه گردد. پس از حفاری، بتن

 

 

 

 

 
 
 

 تیبنتون گل قیتزر با همراه هیاول یحفار:1 شکل

 

 ریزی شمعبتن -2-2

های گیرد و باید به صورتی باشد که بتن، حفرهریزی در محل حفاری شده شمع، به وسیله لوله مخصوص )ترمی( انجام میبتن

ریزی ادامه دارد، باید توجه نمود که انتهای آن به این منظور در مدتی که بتن .جداره و انبار انتهای شمع را کامالً پر نماید

 .متر در بتن باشد ۲همیشه تا 



 

  
 

ر دن همواره نتهای آاباید به طوری کوتاه شود که چنانچه جریان بتن در شمع، کوتاه کردن طول لوله ترمی را ایجاب نماید، 

ن لوله ه شود، این کشیدبتن باقی بماند. در صورت استفاده از لوله فلزی جهت حفاری و در حالتی که مقرر است لوله فلزی بیرو

تن د از نوع ببایریزی و قبل از گیرش بتن بیرون کشیده شود. بتن شمع های ریخته در محل باید بالفاصله بعد از اتمام بتن

ت ترچه مشخصاها و یا در دفکیلوگرم سیمان باشد و با سیمان پرتلند ساخته شود مگر آنکه نوع دیگری از بتن در نقشه ۴۰۰

 .فنی اختصاصی ذکر شده باشد

ی فن ها و مشخصاتمیلیمتر روانی داشته باشد. میزان روانی بتن شمع باید در نقشه ۱۵۰بتن مصرف شده در شمع باید حدود 

 ج به ویبرهتوان از مواد روان کننده در بتن استفاده نمود. بتن شمع احتیاخصوصی قید شود. با تصویب دستگاه نظارت می

 .کردن ندارد
توان در صورت تصویب شود، میریزی به علت زیاد بودن حجم بتن طوالنی میدر مواردی که قطر شمع زیاد بوده و مدت بتن

مع شریزی بتن ندهد. ندگیر کننده استفاده نمود، به شرطی که این نوع مواد، مقاومت بتن را تقلیلدستگاه نظارت از مواد ک

له برای ادامه وم بالفاصورت لزباید به صورت پیوسته انجام گیرد، لذا باید یک دستگاه بتونیر اضافی در کارگاه آماده باشد تا در ص

 .کار مورد استفاده قرار گیرد
یر قابل غساعت به طول انجامد. در صورتی که این مدت به دالیل  ۶ریزی، نباید بیش از تا شروع بتنزمان خاتمه حفاری 

 بل از شروعبینی بیشتر شد، رسوب مواد معلق و یا ریزش جداره، ممکن است موادی را در ته چاه جمع نماید که باید قپیش

 .محل حفاری راه یابدی سطحی نباید به ریزی با وسایل مناسب تمیز گردند. آبهابتن

ریزی در زیر سطح آب ریزی اضافی، در صورتی که بتنارتفاع بتن .مع ادامه یابدشریزی باید تا باالتر از سطح نهایی بتن بتن

 ۳۰ تا انتیمترس ۷٫۵ معادل شود، انجام خشک محل در ریزیبتن که صورتی در و متر ۳ تا متر ۱٫۵انجام شود، معادل 

 .گردد تعیین خصوصی فنی مشخصات و هانقشه در باید اضافی ریزیبتن ارتفاع. دبو خواهد سانتیمتر

های مصوب مشخص نشده باشد، وسیله دستگاه ریزی اضافی، با توجه به موقعیت محل و در صورتی که در نقشهارتفاع بتن

 .نظارت تعیین و ابالغ خواهد شد
روز، خیس نگهداری شود و سپس سر کلیه شمعها به اندازه  ۷رای مدت ریزی شمع، روی شمعها باید بپس از اتمام عملیات بتن

روز بریده  ۷ها آماده گردد. تحت هیچ شرایطی نباید بتن اضافی روی شمع قبل از مورد لزوم بریده شود و برای ساختمان پایه

 .شود
 

 روز 7تخریب بتن اضافی روی شمع ها بعد از :2 شکل



 

  
 

 های فوالدیمشخصات لوله -3-2

باشند، به طوری که قبل از پر شدن با بتن در اثر فشار خاک  ASTM A36 ای فوالدی باید دارای مقاومت الزم و مطابقهلوله

ریزی آب به داخل بند باشند، تا قبل از بتنها باید آبو یا کوبیدن شمعهای مجاور تغییری در شکل آنها پدید نیاید. این لوله

 .شمعها نفود ننماید

 .ای شکل و یا دارای مقطع دایره کوچک در نوک و مقطع دایره بزرگتر در انتها باشندت استوانهها ممکن اسلوله

شود، باید به نوکهای مقاوم فوالدی برای وند و ضربه مستقیماً به لوله وارد میشهایی که بدون میله وسط کوبیده میلوله

جوش شود تا  AWS از D 1.1 کوبیدن مجهز باشند و تمام اتصاالت لوله فوالدی باید به صورت یکسره طبق معیارهای

 .مقاومت کامل در مقطع آن حفظ گردد

 های فوالدیشرایط کوبیدن لوله -4-2

ا و قبل از جاگذاری و ریختن بتن، لوله فوالدی باید مورد بررسی قرار گیرد تا اطمینان حاصل شود که هپس از کوبیدن لوله

 .شکسته نشده و یا از قطر آن در هیچ نقطه از طول کاسته نشده باشد

د بار مجاز را ای که بر اساس نقشه کوبیده نشده و یا شکسته شده، و یا قسمتی از آن تضعیف شده باشد، به طوری که نتوانلوله

ها باید از زمین بیرون آورده شده و لوله جدیدی جایگزین آن گردد و یا لوله منتقل نماید، مورد قبول نخواهد بود. این گونه لوله

هایی که از طرف دستگاه نظارت رد شود ولی امکان بیرون آوردن آن موجود نباشد باید به جدیدی در کنار آن کوبیده شود. لوله

مانکار با بتن ضعیف پر شود و سپس لوله جدیدی در مجاورت آن کوبیده شود. در این صورت هزینه ازدیاد ابعاد پی که هزینه پی

 .گردد، به عهده پیمانکار خواهد بوداز طرف دستگاه نظارت به پیمانکار ابالغ می

 .تمیز گردند ریزی از مواد خاکیهای کوبیده شده باید قبل از جاگذاری آرماتور و بتنداخل لوله

 آرماتور -5-2

پس از بازدید و تأیید بافته شده و در این مرحله در صورت مسلح بودن بتن شمع ، قفسه های آرماتور طبق مشخصات فنی 

در داخل محل حفاری شده جاگذاری و از باال مهار شود، به طوری و با جرثقیل حمل ریزی، مهندس ناظر و قبل از شروع بتن

معموال طول  .ه چاه حفظ شود. این آرماتورها بعدًا طبق نقشه به آرماتورهای سر شمع متصل خواهند شدکه فاصله آن از دیوار

اضافه کردن قفسه های بیشتر ، قفس اول در دهانه چاه  به نیاز صورت در متر می باشد که با توجه به عمق شمع  ۱۲هر قفسه 

پوشانی الزم انجام و توسط آرماتور بند به هم متصل می شوند و حفاری نگه داشته می شود و با توجه به مشخصات آرماتور هم

 .شود می کارگذاری حفاری چاه در بعد از اتصال ، قفسه ها 

توجه داشته باشید که قفسه آرماتور هرگز نباید تا کف چاه پایین رود زیرا رعایت حداقل پوشش بتنی بین قفسه و کف چاه 

 عرضی آرماتورهای روی بر شده نصب بتنی غلطکهای از بین قفسه و دیوار شمع نیز بتنی پوشش رعایت جهت الزامی می باشد.

 .استفاده می شود



 

  
 

 مراحل تولید شمع پیش تنیده: -3

 :برش میلگردها -1-3

نیدگی تی پیش در شمع های بتنی لوله ای پیش تنیده سه نوع آرماتور مسلح کننده استفاده می شوند: آرماتورهای طول 

ه به شکل کعمولی ی آرماتورهای عرضی اسپیرال آرماتورهای پیش تنیدگی و نیز آرماتورهای طولی مآرماتورهای طولی معمول

 ی شوند.ریده محلقوی انبار شده اند توسط دستگاههای مکانیکی به حالت مستقیم در آمده و به اندازه های مورد نظر ب

 :تغییر شکل انتهای آرماتورهای پیش تنیدگی  -2-3

یر شکل م، تغیآرماتورهای پیش تنیدگی به اندازه مطلوب می باشد. برای ممکن نمودن این گا یکی از مراحل مهم، کششی

ه اههای ویژز دستگانتهای آرماتورهای پیش تنیدگی ضروری است. بدین منظور انتهای آرماتورهای پیش تنیدگی با استفاده ا

ندازه ب با اسر آرماتورها می بایست متناس ای گرم شده و پس از نرم شدن، تحت فشار گرد می شوند. اندازه برجستگی

 دد.ترل می گرای کن لون های ویژهبسوراخهای تعبیه شده در صفحات فوالدی انتهائی شمع باشد. این تناسب با استفاده از شا

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 : تغییر شکل انتهای آرماتور های پیش تنیدگی3 شکل

 :ساخت قفسه آرماتور   -3-3

ل دستگاه خودکار ساخت قالب عبور داده می شوند. در این دستگاه که به منظور تسریع عملیات و آرماتورهای طولی از داخ 

جلوگیری از خطاهای انسانی طراحی شده، همزمان با حرکت میلگردها کابلهای مسلح کننده عرضی، بطور مارپیج و خودکار در 

یت عملکرد دستگاه نظارت می کند. نوع و بعد جوش نقاط مشخص به دور آنها جوش می شوند. همواره حداقل یک نفر بر کیف

به گونه ای طراحی می شود که اثری بر عملکرد آرماتورهای طولی نداشته باشد. این موضوع توسط سیستم کنترل کیفیت و از 

 .کنترل می گردد طریق انجام ازمایشی های مشخصی شده در استانداردها مستمراً

 

 

 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ماتورآر قفسه ساخت: 4 شکل

 :اتصال صفحات انتهائی به قفسه آرماتور -4-3

در این مرحله حلقه های فوالدی انتهائی و صفحات مورد استفاده در کششی آرماتورها به قفسه های تکمیل شده متصل می  

 شوند. حلقه های انتهائی عالوه بر ممکن نمودن عملیات پیش تنیدگی، موجب سهولت و سرعت اتصال شمع ها در کارگاه از

 طریق جوش می شوند. حلقه های فوالدی انتهائی بوسیله پوششی های مناسب در برابر خوردگی محافظت می شوند

 
 
 

 

 

 
 

 آرماتور قفسه به یانتهائ صفحات اتصال: 5 شکل

 

 : تمیز کردن قالبها -5-3

الب های فلزی یکنواخت و از آنجا که شمع های بتنی لوله ای پیش تنیده به شیوه گریز از مرکز تولید می شوند استفاده از ق

بادوام با قابلیت استفاده متعدد حائز اهمیت است. از طرفی این قالب ها می بایست به خوبی نگهداری شوند تا در اثر استفاده 

ز مجدد کیفیت انها تحت تاثیر قرار نگیرد. بدین منظور پس از هر مرحله استفاده، قالبها کامال از هرگونه قطعات بتنی باقیمانده ا

بتن ریزی قبلی تخلیه شده و همانگونه که در شکل های زیر دیده می شود با کمک فشار آب کامالً تمیز می شوند. در صورت 

بروز تغییر شکل یا هرگونه نقصی که چرخشی یکنواخت قالب با سرعت باال را تحت تاثیر قرار دهد، ان قالب توسط سیستم 

 گری جایگزین آن می گردد.نظارت از چرخه تولید خارج شده و قالب دی

 

 

 



 

  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 قالبها کردن زیتم: 6 شکل

 :قرار دادن قفسه آرماتور در نیمه قالب -6-3

ا انه کامل ریک استو از دو نیم استوانه تشکیل شده که با استفاده از پیچ و مهره به یکدیگر متصل شده و PSCهر قالب شمع 

ر ده و دشبلند  ور بهمراه صفحات انتهائی به کمک جرثقیل سقفی از چند نقطهتشکیل می دهند. در این مرحله قفسه آرمات

 داخل نیمه قالب مستقر می گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 

 
 قالب مهین در آرماتور قفسه دادن قرار: 7شکل 

  : بتن ریزی مواد مصرفی در بتن  -7-3

 ای یا شسته ماسه تمیز رودخانه mm" -" ۲۰الی  ۱۰مصالح با سایز بین BS ۸۸۲: ۱۹۹۲|"-". سنگدانه: استاندارد ۱

 سیمان معمولی پرتلندMS ۵۲۲:۱۹۸۹ Or ASTM C۱۵۰-۷۲ "-". سیمان: استاندارد ۲

 الS G۳۱۳۷: ۱۹۹۴. آرماتور پیش تنیدگی : منطبق با استاندارد ۳ 

 BS ۴۴۴۹ Or ASTM A۸۲-۹۷.دیگر آرماتورها: منطبق با استاندارد ۴ 

نیوتن بر میلیمتر  ۷۵الی  ۶۰روز باید حداقل  ۲۸نیوتن بر میلیمتر مربع و بعد از  ۳۰اقل مقاومت بتن در هنگام تولید باید حد 

نترل یستم کسمربع باشد. بتن دقیقًا منطبق بر مشخصات فنی و طرح اختالط از پیش تعیین شده در یک بچینگ مدرن با 

شده  ای اخذهخته شده بر اساسی نمونه رایانه ای ساخته می شود. کیفیت مصالح اولیه، طرح اختالط و مشخصات بتن سا

ه ماتورها بفسه آرقتوسط سیستم کنترل کیفیت، بطور مستمر تحت آزمایش قرار می گیرد. همزمان با انتقال نیمه قالب حاوی 

می  فته منتقلرار گرمحل بتن ریزی، بتن تازه نیز به یک محفظه تغذیه کننده متحرک قابل برنامه ریزی که در باالی قالب ق

الب در طول ق ین شدهگردد. محفظه تغذیه کننده حاوی بتن تازه با سرعت یکنواختی که متناسب با ابعاد قالب و نوع بتن تعی

رماتورها لب و آحرکت کرده و بتن را با دبی مشخص و یکنواختی در قالب تخلیه می کنند. جاگیری مناسب بتن در داخل قا

 بتن ریزی کنترل می شود. توسط گروه

 

 

 

 

 

 
 بتن در یمصرف مواد یزیر بتن: 8 شکل

 

 

 :اتصال دو نیمه قالب به یکدیگر -8-3

پس از اتمام بتن ریزی، نیمه قالب محتوی آرماتورها و بتن تازه از طریق سیستم ریلی از محل بتن ریزی خارج شده و نیمه  

با استفاده از ابزار بادی نسبت به محکم  باالئی قالب به کمک جرثقیل سقفی بر روی آن قرار داده می شود. کارگران بالفاصله و

کردن پیج و مهره ها اقدام می کنند. از آنجا که قالب با سرعت بسیار زیاد چرخانده می شود، اتصال مناسب و یکنواخت دو 

 قطعه قالب به یکدیگر بسیار اهمیت دارد.

 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 گریکدی به قالب مهین دو اتصال: 9 شکل

 : ش تنیدگیکشش آرماتورهای پی -9-3

ورها ششی آرماتکولیکی پس از اتمام اتصال دو نیمه قالب به یکدیگر و در حالیکه گیر شی در بتن اتفاق نیفتاده، سیستم هیدر

 رماتورهایکسان آیشامل یک میله محور مرکزی و یک صفحه تنش فوالدی در انتهای قالب استوانه ای مستقر شده و با نیروی 

 .ن می گرددح تعییمعین می کشد. میزان پیش تنیدگی متناسب با نوع شمع و کاربری آن توسط طرا پیش تنیدگی را به اندازه

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 یدگیتن شیپ یآرماتورها کشش: 10 شکل



 

  
 

 : چرخاندن قالب -10-3

را  بستگاه قالد. این قالب حاوی بتن و قفسه آرماتورها با استفاده از جرثقیل سقفی برروی دستگاه چرخش قرار داده می شود 

 لباسرعت چرخش ق با سرعت های مختلفی که میزان و روند آنها متناسب با ابعاد قالب و نوع بتن طراحی شده، می چرخاند.

مرکز  یروی گریز ازندور در دقیقه نیز می رسد .در اثر چرخش با چنین سرعتی، بتن در اثر  ۱۵۰۰در برخی مراحل به بیش از 

رده نجر به فشت باال ملوله ای یکنواختی تشکیل می گردد. عالوه براین، چرخاندن با سرعبدنه داخلی قالب چسبیده و مقطع  به

تن و بقاومت شدن بتن و بیرون زدن آب اضافی از قالب می شود. این امر منجر به کاهش نسبت آب به سیمان، افزایش م

 کاهش نفوذپذیری آن می گردد.

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 قالب چرخاندن: 11 شکل

 

 :ی با بخار عمل آور -11-3

ا عتر قالبهدن سریپس از اتمام مرحله چرخش، قالبها به محفظه های بخار منتقل می شوند. این نوع عمل آوری موجب آزاد ش

 می گردد. تنظیم دما و فشار حوضچه بخار بر اساس استاندارد های معتبر تعیین و کنترل می شوند.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 بخار با یآور عمل: 12 شکل



 

  
 

 

 :قالبها و بیرون آوردن شمع  باز کردن -12-3

برهای ده از باالاستفا پس از جداسازی دو تیمه قالب و انتقال نیمه باالئی، بیرون آوردن شمع از درون قالب و انتقال آن با

 مکشی انجام می پذیرد. هنگام حمل شمع ها برای جابجایی باید از چند نقطه مهار شوند.

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 شمع آوردن رونیب و قالبها کردن باز: 13 شکل

 نتیجه گیری -4

در شمع های بتنی پیش تنیده عیار باالی سیمان، نسبت پائین آب به سیمان، استفاده از سنگدانه های گرانیتی، خروج آب و  

متر تراکم در حین عملیات گریز از مرکز منجر به تولید بتنی با نفوذ پذیری بسیار اندک می گردد. هر چه نفوذ پذیری بتن ک

باشد، مقاومت آن در برابر نفوذ عوامل مخربی مانند یون کلر و سولفاتها بیشتر بوده و لذا دوام آن بطور قابل مالحظه ای افزایش 

می یابد. امروزه مهمترین شاخص در تعیین دوام و پایانی بتن، نفوذ پذیری آن است. شمع های بتنی لوله ای بدلیل عیار باالی 

( و تراکم ایجاد شده در حین ۰.۳۲یلوگرم در متر مکعب(، نسبت بسیار پائین آب به سیمان )کمتر از ک ۵۰۰سیمان )بیش از 

 عملیات گریز از مرکز، نفوذ پذیری بسیار اندکی داشته و تقریباً می توان گفت که نفوذ ناپذیرند.
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