
 

 

 مهاری پس کشیده هایسیستم

 ؟چگونه استمهار در یک سیستم بتنی پیش تنیده 

به بتن در دو حالت  هاکابلکه از نام مهار مشخص است، بخشی از سیستم پس کشیده است که برای مهار نمودن  گونههمان

وظیفه اصلی مهار انتقال نیروی تنش به بتن تا زمان تکمیل  .گیردمیه مقطع مورد استفاده قرار اتصال در میانانتهای مقطع و 

 .باشدمیاین فرایند 

مثبت  عملکرد واقع بخشی جدایی ناپذیر از این سیستم است.. مهار در باشدمیپس کشیده  هایسیستمجزء اصلی  5این یکی از 

 .گذاردمی تأثیرسازه  مهارها بر خدمت رسانی کل

 اجزای مهارها

، کششیاجزای مهم مهار شامل صفحه مهاری یا سر مهار، کالهک بتنی قابل حذف، بلوک آهنی/ واحد انتقال نیرو، میلگرد 

و در محل سر مهار که برای انتقال  اعمال شده هاکابلنیروی پیش تنیدگی به  .باشدمیمخروط انحراف دهنده و محفظه اتصال 

 .گرددمینیرو به بتن تعبیه شده است، قفل 

 
 اجزای مهارهای پس کشیده

تنیدگی به بتن است. واحد انتقال نیرو و مخروط انحراف دهنده برای  واحد انتقال نیرو برای اطمینان از انتقال نیروی پیش

 .باشدمیمحفظه اتصال  از سر مهار به هاکابلاطمینان از انحراف صحیح 

 بتن پیش تنیده انواع مهارها در

 :گرددمیبه انواع زیر دسته بندی  پس کشیده هایکابلمهارهای 

 مهارهای زنده .1

 مهارهای مرده .2

 هادهندهاتصال  .3



 

 

 هاحلقوی .4

 محفظه خارجی و الکتریکی .5

 مهارهای زنده

ل دو طرفه تحت تنش، هر دو انتهای کاب هایسیستمدر در پیش تنیدگی، بخش از کابل تحت تنش به انتهای زنده مرتبط است. 

 .گیرندمیمورد استفاده قرار  کارهاهستند که در انتهای زنده تحت تنش  هاییآنمهارهای زنده  انتهای زنده است.

 
 انتهای زنده مهار پس کشیده

 محفظه الکتریکی پس کشیدگی

مهارهای قرار داده بعضی دیگر از انواع مهارهای زنده شامل مهارهای قرار داده شده در محفظه الکتریکی و انواع خارجی است. 

ر از ابتدای شروع مهار در براب هاکابل. باشدمیپیش تنیده از خوردگی الزم  هایکابلشده در محفظه الکتریکی برای محافظت از 

مورد استفاده قرار  هاکابلیک ماده عایق از جنس پلی اتیلن با تراکم باال برای پوشش  .شوندمیخوردگی خارجی محافظت 

 .گیردمی

 
 )باال( و نوع خارجی )پایین( انتهای زنده مهار پس کشیدهمحفظه 



 

 

 پس کشیدگی خارجی

 سیستم در دوره .گیردمی مورد استفاده قرار هاکابلتعویض مجدد برای محافظت از  با قابلیتخارجی  هایکابلنوع خارجی با 

اطراف ناحیه مهاری  هایالمانو ماده محافظ را از  هاکابلخود قابلیت تعویض مجدد با یک مخروط فوالدی داخلی که  کارکرد

 ، دارد.سازدمیجدا 

فراهم از ازدحام در بتن کاسته و مقاومت خوردگی بهتری به دلیل امکان بازرسی و تعویض مجدد  تواندمیخارجی  هایکابل

 .دهدمیداخلی حداقل بوده زیرا اصطکاک در مخروط انحرافی و نقاط مهاری رخ  هایکابلتلفات اصطکاکی در مقایسه با  .آوردمی

 پس کشیدگی قابل تنظیم

 و مهارهای قابل تنظیم در جایی قابل استفاده است که تنظیم مجدد نیرو و اعمال مجدد تنش ضروری باشد که به رفتار سازه

ز بتن یا ویسکو تأثیراتکه  هاکابلدر دوره نصب  ویژه بهاین قابلیت امکان مانیتورینگ نیروها  تگی دارد.بس ایسازهنیازهای 

 .آوردمیرا فراهم  بگذارد تأثیردر ارزیابی نیروها  تواندمینیروی مهارها 

 
 پس کشیدگی قابل تنظیم

با  هانآو تمامی  شوندمی ته باشند، این مهارها با یک مهره به کالهک متصلبرای اینکه بارها قابلیت تنظیم و چک کردن داش

مورد  که برای این عملیات تنظیم نیرو با کشیدن و رها کردن با یک جک مخصوص .گردندمیگریس پرکننده کالهک محافظت 

 کامل قابل جایگزینی مجدد است. طور بهاین سیستم  .گیردمیانجام  طراحی شده

 غالف دارسیستم تخت 

ته بکار گرف ایعرشه ایپلهو برای انتقال تنش در  هادال، شامل یک سیستم تخت است که در غالف دارمهار با سیستم تخت 

 متریلیمی 15و  13. همچنین برای انتقال نیروی تیرها، تعداد محدودی سازه و سایر کاربردهای عمرانی برای هر دو کابل شودمی

لخت را از یک غالف فوالدی یا محفظه پالستیکی تخت عبور داده و به انتها  هایکابلاین سیستم  .گیردمیمورد استفاده قرار 

 .گیرندمیتحت تنش قرار  ده از یک جک مونواستراند و منفردبا استفا هاکابل .نمایدمیمتصل 



 

 

 
 با انتهای زنده غالف دارسیستم تخت 

 مهار با انتهای مرده

در جایی استفاده  هاآن .گیرندمیی بدون تنش کابل مورد استفاده قرار یبرای استفاده در نواحی انتهامهارهای با انتهای مرده 

ش مهار با آرای که انتهای کابل پیش تنیده در بتن مدفون بوده یا در حین عملیات تنش زایی غیرقابل دسترس باشد. شوندمی

 .نمایدمیاستفاده  هاکابلشابهی برای هدایت انتهای مرده مشابه مهارهای استاندارد بوده و از غالف م

 
 مهارهای با انتهای مرده

 :باشدمیانواع مختلف مهارهای با انتهای مرده شامل موارد زیر 

 مهار با انتهای مرده فشاری .1

 مهار با انتهای مرده دارای صفحه .2

 ایحلقهمهار با انتهای مرده  .3

 مهار با انتهای مرده سبدی .4
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