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کاشت »اگر در حال ساخت یک آپارتمان یا ساختمان بوده باشید، بدون شک اصطالح 
دانید که استفاده از میلگرد  اید. قطعا شما هم می را از پیمانکار یا معمار شنیده« میلگرد

گیرد. اما چرا و در چه  افزایش استحکام بتن صورت میی بتنی، به منظور  در سازه
شرایطی نیاز به کاشت میلگرد وجود دارد؟ آیا این کار، نیاز به محاسبات مهندسی دارد و 

نامه و ضوابط خاصی برای آن وجود دارد که پیروی از آن، ضروری باشد؟ برای  آیا آیین
های  در طول پروژه های بیشتر که حتما ها و حتی سؤال پاسخ به این سؤال

 .شوید، تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید رو می ها روبه تان با آن ساختمانی

 فایل صوتی مطلب

ی اصفهان آهن تهیه شده که  فایل صوتی زیر برای آن دسته از مخاطبین مجموعه
یل ی این مطلب نداشته و یا تمایل دارند هنگام مطالعه، به فا فرصت کافی برای مطالعه

 .صوتِی مطلب نیز گوش دهند

 به سایت مراجعه کنید. فایل صوتی کاشت میلگردبرای مشاهده 

 کاشت میلگرد چیست؟

 

https://esfahanahan.com/mag/%da%a9%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d9%85%db%8c%d9%84%da%af%d8%b1%d8%af
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به صورت  «روش ساخت و تولید میلگرد در ایران»در مقاالتی پیش از این، در مورد 
 کاشت»خواهیم اطالعات بیشتری پیرامون  کامل صحبت کردیم. اما در این مطلب می

کاری  در اختیار شما قرار دهیم. کاشت میلگرد، فرآیندی است که با سوراخ« میلگرد
ها و یا فونداسیون و اضافه کردن میلگرد و چسباندن آن  هایی از بتن در ستون بخش

منظور تقویت بتن، اصالح ابعاد بخشی از   های بتنی به شود. در ساختمان انجام می
بینی نشده است، از  ی بتنی که از قبل پیش سازهسازه و یا افزودن بخشی جدید به 

 .شود روش کاشت میلگرد استفاده می

عنوان مثال، اگر در باربرِی بخشی از سازه، ضعفی وجود داشته باشد که نیاز به تقویت  به
موضعی آن باشد، در بسیاری از مواقع، امکان تخریب و باز سازی وجود ندارد، از همین 

توان ظرفیت باربری را به میزان  افزودن بخش جدید به آن، میرو با کاشت میلگرد و 
 .قابل توجهی افزایش داد

 کاربردهای کاشت میلگرد در بتن

در بخش تعریف، به بیان کلی کاربردهای کاشت میلگرد در بتن اشاره کردیم. در ادامه، 
 :به موارد بیشتری از کاربردهای کاشت میلگرد در بتن اشاره خواهیم کرد

 های بتنی ها در سازه ت فونداسیون و ستونتقوی 
 ی اجرا  های جدید مانند سقف، دیوار برشی، تیر و ستون به سازه افزودن بخش

 شده
  منظور اجرای نما در سازه نصب صفحات فلزی به 
 سازی ساختمان به روش مقاوم Jacketing یا همان ژاکت بتنی 
 منظور ساخت تیر یا ستون جدید  نصب صفحات اتصال به 
 های برق( به  های هوا و داکت اتصال تجهیزات تأسیسات ساختمان )مانند کانال

 ها ها و سقف ستون

 ویدئو نحوه کاشت میلگرد در بتن

کند تا تصویر  پردازد و کمک می ویدئوی زیر، به تشریح فرآیند کاشت میلگرد می
 .صحیحی نسبت به کلیت فرآیند کاشت پیدا کنید

https://esfahanahan.com/mag/%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%88-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d9%85%db%8c%d9%84%da%af%d8%b1%d8%af
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 به سایت مراجعه کنید. این ویدئوبرای مشاهده  

 مراحل کاشت میلگرد در بتن

 :مراحل، از این قرار هستند

 گیر ی دریل یا دستگاه مغزه وسیله کاری بتن به  سوراخ (coring) 
 ی هوا دمندهسازی سوراخ با  پاک 
 ها با فرچه سازی جداره پاک 
 سازی جداره و دمیدن هوا تکرار پاک 
 درون سوراخ دارنده تزریق چسب و نگه ، 
 نصب میلگرد 
 صبر به مدت کافی، با توجه به نوع چسب 

دهد، قسمتی را که بر روی  گیر، دستگاهی است که بتن را ُبرش می دستگاه مغزه :نکته
صورت یک استوانه از درون بتن  کند و آن بخش را به می شود، قطع  آن کار انجام می

 .سازد خارج می

طور که اشاره کردیم، کاشت میلگرد، معمواًل در ستون و یا فونداسیون انجام  همان
 .گیرد که در ادامه به بررسی این دو مورد خواهیم پرداخت می

  A4و A3   ،A2  ،A1میلگرد چیست؟ با انواع میلگرد و تفاوت میلگرد :حتما بخوانید
 آشنا شوید

 

 

 

 

 

https://esfahanahan.com/mag/%da%a9%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d9%85%db%8c%d9%84%da%af%d8%b1%d8%af
https://esfahanahan.com/mag/%d9%85%db%8c%d9%84%da%af%d8%b1%d8%af-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa
https://esfahanahan.com/mag/%d9%85%db%8c%d9%84%da%af%d8%b1%d8%af-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa
https://esfahanahan.com/mag/%d9%85%db%8c%d9%84%da%af%d8%b1%d8%af-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa
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 کاشت میلگرد در فونداسیون

 

سازی فونداسیون، اصالح  منظور یکپارچه  طور کلی، کاشت میلگرد در فونداسیون، به به
چند وجه، افزایش ارتفاع و مقاومت فونداسیون برای باربری بیشتر و یا  ابعاد در یک یا

 .پذیرد مواردی از این قبیل، صورت می

شود که  ی دریل انجام می وسیله کاری برای کاشت میلگرد در فونداسیون، به  سوراخ
ترین روش برای اجرا در فونداسیون است. زیرا در صورت استفاده از  بهترین و مطمئن

گیر ممکن است به آرماتور کارشده در فونداسیون، آسیب وارد شده و یا  اه مغزهدستگ
سبب از هم گسیختگی آرماتور شود. قبل از شروع فرآیند، باید محاسباتی انجام شود تا 

کاری فونداسیون مشخص شود، چون با  قطر و عمق سوراخ، قطر میلگرد و روش سوراخ
 .گیر باشد ه استفاده از دستگاه مغزهتوجه به قطر سوراخ، ممکن است نیاز ب
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 کاشت میلگرد در ستون

 

عموما کاشت میلگرد در ستون، با هدف اتصال یک تیر بتنی به ستون، اتصال بخش 
شود.  جدید به ستون، اجرای شمشیری راه پله و یا امتداد ستون در سازه، انجام می

انجام  امتداد ستونم در و ه عمود بر ستونصورت  کاشت در ستون، ممکن است هم به 
 .گیرد

ی بین میلگردها و  ترین پارامتر در کاشت میلگرد در ستون، در نظر گرفتن فاصله مهم
آرماتور   موقعیت قرارگیری خاموت است. به همین دلیل، آگاهی از محل قرارگیری

داشت. یکی از مواردی که   ه داخل ستون، یکی از نکاتی است که باید به آن توجه ویژ
شود، کاشت  ها و مخاطرات احتمالی در زمان انجام کار می اعث کاهش هزینهب

ها، به صورت دقیق، مطابق با نقشه و تصویربرداری از آرماتورها قبل از ساخت  میلگرد
 .ستون است

توانید به طور کامال دقیق، محل قرارگیری میلگرد و خاموت را  با انجام این کار شما می
ی اضافی برای آزمون آلتراسونیک و تشخیص محل  اخت هزینهبدانید و نیاز به پرد
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های کوچک، امکان  قرارگیری آرماتور در ستون نیست. البته این مورد در سازه
 .های بزرگ، منطقی نیست ریسک انجام این کار در سازه سازی دارد و عملی

 عمق سوراخ در ستون و فونداسیون

رها در کل فرآیند کاشت میلگرد است. زیرا کم عمق سوراخ، یکی از تأثیرگذارترین پارامت
گردد و حتی  بودن عمق سوراخ، سبب عدم اتصال صحیح و کافی بین میلگرد و بتن می

ممکن است در صورت وارد شدن فشار مشخص به آن، باعث متالشی شدن بتن شود. 
از طرف دیگر، زیاد بودن عمق سوراخ، عالوه بر مصرف بیش از حد چسب و میلگرد و 

های اجرای پروژه، ممکن است سبب کاهش مقاومت بتن، سوراخ شدن  افزایش هزینه
 .سمت دیگر ستون و یا سقف و مواردی از این قبیل شود

عمق سوراخ برای کاشت میلگرد، معمواًل در فرآیند محاسبات و یا توسط استانداردها و 
 .هیم پرداختها خوا آید که در ادامه به بررسی آن هایی به دست می نامه آیین

 قیمت میلگرد : برای اطالع از قیمت روز میلگرد مشاهده کنید

 محاسبات کاشت میلگرد

https://esfahanahan.com/steel/rebar/
https://esfahanahan.com/steel/rebar/
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ی کاشت  محاسبات کاشت میلگرد، شامل مواردی همچون، قطر، تعداد میلگرد، فاصله
شود. به دلیل گستردگی این  نیاز میهر میلگرد، عمق سوراخ و مقدار چسب مورد 

ی این  طور دقیق، کلیه  اند که به ساخته شده نرم افزارهای تخصصی طراحی موارد،
 .کنند پارامترها را محاسبه می

یین عمق کاشت و سایز برندهایی همچون هیلتی، اقدام به انتشار جداولی برای تع
اند که در صورت استفاده از محصوالت آن برند، برای شرایط معمول، قابل  میلگرد کرده

عنوان مثال، برند هیلتی، مشخص کرده که در صورت استفاده از چسب  اتکا هستند. به 
، باید سایز سوراخ ایجاد 14برای کاشت میلگرد سایز  Hilti HIT-RE100 یا انکر شیمیایی

 25متر و حجم چسب مصرفی  میلی 125متر، عمق سوراخ )عمق کاشت(  میلی 18ه شد
 .لیتر باشد میلی

ی کاشت  های معتبر، فرمول محاسبه های گوناگون و یا سایت ممکن است در کتاب
میلگرد وجود داشته باشد که برای شما عمق سوراخ، سایز میلگرد و موارد دیگر را 

طور کامل به   ی ما اعتماد کنید و این کار را به تهکند. اما به این گف محاسبه می
در این زمینه بسپارید. چرا که محاسبات کاشت در اجرای  متخصصان و افراد باتجربه

https://www.designfix.de/rebar-preview/
https://www.designfix.de/rebar-preview/
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ترین خطا و اشتباهی، ضررهای جبران ناپذیری  آن، اهمیت بسیار باالیی دارد و کوچک
 .کند  را به سازه وارد می

 ر بتنآیین نامه و ضوابط کاشت میلگرد د

 

ی کاشت در یک  منظور اجرای صحیح پروژه طور که در بخش قبلی گفته شد، به  همان
آوردن پارامترهایی همچون عمق  سازه، نیاز به محاسبات مهندسی دقیق و به دست

ی میلگرد، چسب مصرفی و ... است. از همین رو، برای استاندارد سازی  سوراخ، اندازه
ای وجود دارد که در آن به  نامه وز خطای محاسباتی، آیینفرآیند کاشت و جلوگیری از بر

 .شرایط و ضوابط کاشت میلگرد اشاره شده است

نامه، ضوابطی  شود. این آیین نامیده می "آبا"صورت مختصر  ی بتن ایران، به  نامه آیین
را مشخص کرده که رعایت کامل مفاد آن از طرف مهندسان ساختمان و پیمانکاران، 

 .تالزامی اس
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ریزی  ی سازمان مدیریت و برنامه ، کتابی نوشته«آبا»ی بتن ایران، به اختصار  نامه آیین
صفحه از سوی نشر این سازمان منتشر  ۳۶۸و در  ۱۳۸۴ایران است که در سال 

 .است شده

ریزی ایران نیز مبادرت به  دفتر امور فنی و تدوین معیارهای سازمان مدیریت و برنامه
 .است نامه نموده آیینی این  تهیه

 ویکی پدیا فارسی

 تعدادی از مفاد آیین نامه کاشت میلگرد

 :نامه بعضی از مفاد آیین

 ل تغییر شکل میلگرد انتخاب شده برای کاشت، نسبت به حالت اولیه در حداق
 .بیشتر باشد %۸زمان گسیختگی میلگرد، باید از 

 منظور ایجاد فضای الزم بین میلگردهای کاشت شده و درگیرِی بهتر آرماتور با   به
ی بین میلگردهای کاشته شده نباید از پنج برابر  چسب کاشت، حداقل فاصله

 .گرد کمتر باشدقطر میل
 دادن مقطع ستون باشد، نسبت  در صورتی که هدف از کاشت میلگرد، ادامه

سطح مقطع میلگردهای کاشته شده به سطح مقطع ستون موجود، باید بین 
 .باشد %۸تا  ۰٫۸%

 شده،  های مهاجم به میلگرد و چسب تزریق برای جلوگیری از نفوذ رطوبت و یون
عنوان محافظ وجود داشته باشد که به  تن، به های ب دانه باید پوششی از سنگ

 .شود آن، پوشش بتنی یا کاور گفته می
  حداقل تعداد میلگردهای کاشت شده در اعضای فشاری برای میلگردهای داخل

 .عدد است ۴خاموت مستطیلی، برابر 

 (دانلود کتاب الکترونیکی آیین نامه بتن ایران )آبا

شما هم تجربیاتتان را در این زمینه از بخش دیدگاه ها با ما و سایر همراهان اصفهان 
 .آهن به اشتراک بگذارید
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