اﺗﺼﺎﻻت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ آرﻣﺎﺗﻮر ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اﺗﺼﺎل اورﻟﭗ

اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﻬﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎ؛ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺎزه و ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻋﻼوه
ﺑﺮ ﯾﮏ ﻧﯿﺎز ﯾﮏ ﺿﺮورت اﻧﮑﺎر ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﺪﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺎزه ﺑﺎﻋﺚ ﻋﻤﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽ آن ﻣﯽ ﮔﺮدد و
ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺧﺴﺎرات وارده ﺑﻪ ﺳﺎزه را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻮادث ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺜﻞ زﻣﯿﻦ ﻟﺮزه ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد .
اﺳﺘﻔﺎده از وﺻﻠﻪ ﻫﺎي ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺑﺮاي اﺗﺼﺎل آرﻣﺎﺗﻮر ﻫﺎ در ﺳﺎزه ﻫﺎي ﺑﺘﻨﯽ ﯾﮑﯽ از راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ در
ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از وﺻﻠﻪ ﻫﺎي ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ در آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ از
ﺟﻤﻠﻪ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺘﻦ اﯾﺮان در ﻓﺼﻞ  18ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺪﯾﺪه اﺟﺮاﯾﯽ در ﺳﺎزه ﻫﺎي ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﯿﻠﮕﺮد ﻫﺎي ﻗﻄﻮر،ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ
وﺻﻠﻪ ﻫﺎي ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ راﻫﮕﺸﺎ ﺑﻮده و ﻋﻼو ه ﺑﺮ اﯾﺠﺎداﺗﺼﺎل ﻣﻄﻤﺌﻦ و ﺣﺘﯽ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﺗﺮ از آرﻣﺎﺗﻮر ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺳﺎﯾﺮ
ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺎﻧﺒﯽ در ﺳﺎزه ﻫﺎي ﺑﺘﻨﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻃﺮف ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
در ﻫﺮ ﺳﺎزه ﺑﺘﻨﯽ در ﺣﺪود  %15آرﻣﺎﺗﻮر ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺗﺼﺎل اورﻟﭗ در ﺑﺘﻦ دﻓﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎي آﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ
اي ﺑﻪ ﺿﺎﯾﻌﺎت ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺗﺼﺎﻻت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از دﻓﻦ آرﻣﺎﺗﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻬﺎر ﭘﻮﺷﺸﯽ
آرﻣﺎﺗﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺑﻠﮑﻪ ﺿﺎﯾﻌﺎت آرﻣﺎﺗﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .
ﻣﺰاﯾﺎي ﻓﻨﯽ اﺗﺼﺎل ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺗﺼﺎل اورﻟﭗ
 . 1ﺳﺒﮑﺘﺮ ﺷﺪن ﺳﺎزه ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وزن ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺗﺼﺎل ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺗﺼﺎل اورﻟﭗ )6ﺑﻪ(100
 . 2ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ ﺷﺪن اﺗﺼﺎل ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺗﺼﺎل اورﻟﭗ ) 4ﺑﻪ(100
 . 3اﻣﮑﺎن ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺎﻫﺶ وزن ﺳﺎزه و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺘﻨﯽ
 . 4آراﯾﺶ ﻣﻨﻈﻢ آرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺑﺘﻦ رﯾﺰي ﻣﻄﻠﻮب
 . 5اﯾﺠﺎد اﺗﺼﺎل ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺑﺘﻦ آرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدن آرﻣﺎﺗﻮر در ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم
اﻋﻤﺎل ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از زﻣﯿﻦ ﻟﺮزه
 . 6در اﻣﺘﺪاد ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ آرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻧﯿﺮو ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
 . 7اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺘﻦ ﺑﻪ آرﻣﺎﺗﻮر و اﻣﮑﺎن ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺘﻨﯽ
 . 8ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ )آرﻣﺎﺗﻮر( ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﺿﺎﯾﻌﺎت
 . 9اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﯾﺖ در ﻫﺮ ﭘﻮزﯾﺸﻦ در ﺳﺎزه ﺑﺘﻨﯽ

 . 10در اﺗﺼﺎل اورﻟﭗ ﻋﺎﻣﻞ اﯾﺠﺎد ﭘﺎﯾﺪاري اﺗﺼﺎل ،وﺟﻮد ﺑﺘﻦ اﺳﺖ و در ﺻﻮرت ﺻﺪﻣﻪ دﯾﺪن ﺑﺘﻦ اﺗﺼﺎل اورﻟﭗ
از ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺎﺷﯿﺪ وﻟﯽ در اﺗﺼﺎل ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﭘﺎﯾﺪاري اﺗﺼﺎل واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺑﺘﻦ ﻧﺪارد ﮐﻪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺎﻋﺚ
ﭘﺎﯾﺪاري ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺎزه ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺻﺪﻣﻪ دﯾﺪن ﺑﺘﻦ در ﺳﻮاﻧﺢ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .
ﻋ ﻼوه ﺑﺮ ﻣﺰاﯾﺎي ﻓﻮق ،اﺳﺘﻔﺎده از اﺗﺼﺎل ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻮارد ذﯾﻞ ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﯿﺰ دارد :
 . 1ﺑﺮ ﺧﻼف اﺗﺼﺎل ﭘﻮﺷﺸﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺤﻠﻬﺎ را دارد )ﺑﻨﺪ 6-2 -1-5-20آﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺘﻦ
اﯾﺮان( از ﺟﻤﻠﻪ :
اﻟﻒ -اﺗﺼﺎﻻت ﺗﯿﺮﻫﺎ وﺳﺘﻮن ﻫﺎ
ب -در ﻃﻮل ﻣﻌﺎدل دو ﺑﺮاﺑﺮ ارﺗﻔﺎع ﻣﻘﻄﻊ از ﺑﺮ ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎه
پ -در ﻣﺤﻠﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﻔﺼﻞ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ .
اﺗﺼﺎل ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ در ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از آرﻣﺎﺗﻮر ﺑﺪون ﺿﺎﯾﻌﺎت
ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯿﮕﺮدد ﻣﻌﻤﻮﻻ  % 15آرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎي ﺧﺮﯾﺪاري ﺷﺪه در ﻫﺮ ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﺿﺎﯾﻌﺎت ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد .
 . 2ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺮاﺋﺐ اﻋﻤﺎﻟﯽ در ﻣﺒﺤﺚ  9ﻃﻮل اﺗﺼﺎل ﭘﻮﺷﺸﯽ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل اﯾﻦ ﺿﺮاﺋﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﺴﺒﺖ وزن اﺗﺼﺎل اورﻟﭗ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﺑﺮاي آرﻣﺎﺗﻮر  32ﺑﺎﺿﺮاﺋﺐ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ وزن
اﺗﺼﺎل اورﻟﭗ ﺣﺪود  13ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
 . 3ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﮑﯽ وزن اﺗﺼﺎل ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ) ﻧﺴﺒﺖ وزن اﺗﺼﺎل ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ اﺗﺼﺎل اورﻟﭗ  6ﺑﻪ  100ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ(
وزن ﺳﺎزه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻣﮑﺎن ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ
آﯾﺪ ) 13ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم وزن اورﻟﭗ در ﻣﻘﺎﺑﻞ  600ﮔﺮم وزن اﺗﺼﺎل ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺑﺮاي آرﻣﺎﺗﻮر  (32ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎﻫﺶ
ﻫﺰﯾﻨﻪ را در ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .
 . 4ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻨﺪ  2 -2 -5-20آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺘﻦ ﻧﺴﺒﺖ آرﻣﺎﺗﻮر ﺑﻪ ﺑﺘﻦ ﻧﺒﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از  %6ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ در
ﻣﺤﻞ وﺻﻠﻪ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﮔﺮدد ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺰرﮔﺘﺮ را در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
 . 5ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻨﺪ  3-2 -2 -5-20آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ در ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل اورﻟﭗ ﻃﻮل اﺗﺼﺎل را ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮاﺑﺮ  1.3ﺑﺮاﺑﺮ ﻃﻮل
وﺻﻠﻪ ﻫﺎي ﮐﺸﺸﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ را در ﭘﯽ دارد .
 . 6ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻨﺪ  4 -3-2-5-20ﺗﻌﺪا ﺧﺎﻣﻮﺗﻬﺎي ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل اورﻟﭗ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﻪ دو ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ
ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯿﻠﮕﺮد ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ وﻟﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺗﺼﺎل ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﮐﻪ ﻃﻮل ﺑﺴﯿﺎر
ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ دارد )ﻧﺴﺒﺖ ﻃﻮل اﺗﺼﺎل ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﻃﻮل اﺗﺼﺎل اورﻟﭗ ﺑﺮاﺑﺮ  4ﺑﻪ  100اﺳﺖ و ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل اﺗﺼﺎل
ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺑﺮاي ﻗﻄﺮ  32ﺑﺮاﺑﺮ  7.5ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ( ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺧﺎﻣﻮت ﺑﯿﺸﺘﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد زﯾﺮا ﻃﻮل
اﺗﺼﺎل ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﻓﺎﺻﻠﻪ دو ﺧﺎﻣﻮت ﻣﺘﻮاﻟﯽ اﺳﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺼﺮف ﻣﯿﻠﮕﺮد را در ﭘﯽ

ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .
 . 7در اﺗﺼﺎل اورﻟﭗ ﺑﺮاي در ا ﻣﺘﺪاد ﻫﻢ ﻗﺮار دادن ﻣﺤﻮر ﻣﯿﻠﮕﺮدﻫﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﺧﻤﮑﺎري و اﯾﺠﺎد ﻓﺮم  Sاﯾﻦ
اﻣﮑﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد )اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ( وﻟﯽ در اﺗﺼﺎل ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ دو ﻣﯿﻠﮕﺮد در اﻣﺘﺪاد ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .

