
رزوه مستقیم و کوپلر رزوه مخروطیقایسه کوپلرم

درحال حاضر دو نوع کوپلر دربازار مصرف متداول است ، کوپلر با رزوه مستقیم وکوپلر با رزوه مخروطی دراینجا می خواهیم مزایا 

با توجه به افزایش روز افزون استفاده از اتصاالت مکانیکی در . ودرنهایت بهترین را معرفی کنیم ومعایب هریک را بیان کرده 

با شناخت کامل از محصوالت ارایه شده در بازار نسبت به ارزیابی و مقایسه آنها با کنندگان عزیزاست مصرفکشورمان الزم 

. ب اقدام نمایندمحصول مناسنسبت به انتخابسپس یکدیگر اقدام نموده و 

وهمچنین داخل کوپلر باعث درگیري کامل رزوه هاي کوپلر با رزوه هاي انتهاي میل ایجاد رزوه مستقیم در انتهاي میل گرد-1

درانتهاي میل گردتلرا نس بین رزوه هاي کوپلر و آرماتوردرامتداد دو خط موازي ایجاد شده و فقطمی شود چرا که رزوه هاگرد

قابل Not Goو Goبا استفاده از ابزارهاي کنترل نرود که این تلرا نس براحتیفراترحد مجاز بایستی کنترل گردد تا از 

رزوه هاي آرماتور به راحتی زاویه مخروطهاي ایجاد شده روي کوپلر وکنترل است درحالی که درروش رزوه مخروط تطابق

قسمتی از رزوه هاي کوپلر دراین صورتمتفاوت باشند درجه 0.5درحداي مخروط حتیزوایامکانپذیر نبوده وکافی است

خواهد گرفت که درنتیجه کاهش استحکام از رزوه ها انجامتوسط بخش کوچکیوآرماتور با یکدیگر درگیر نشده وانتقال نیرو

.اتصال مکانیکی مخروطی را درپی خواهد داشت 

از طول کوپلر مخروطی کوتاهتر است که درنتیجه باعث کاهش قیمت وصرفه جویی % 30تقیم حدود طول کوپلر رزوه مس-2

.اولیه خواهد شددرمواد



رزوه مخروطی با ابزار برش و به روش براده برداري ایجاد می شود که مستلزم انتخاب صحیح ابزار ومراقبت از کارکرد صحیح آن -3

هالك ابزار رزوه کاري به روش رزوه مخروط بسیار شدید بوده و درنتیجه پس از تولید بسیار اندك رزوه به زبان ساده تر استاست،

باشد یا درغیر این صورت کیفیت رزوه کاري به سرعت کاهش یافته وعمال رزوه هاي ایجاد شده به تعویض ابزارمیمخروطی نیاز

.وارده به آرماتور نخواهند بود قادربه انتقال نیروي

تستبه هنگام"کششی را درحد رزوه هاي مستقیم برآورده نمی کنند و عمومااستحکاممخروطرزوهکوپلرهاي-4

می شود درصورتی که درکوپلر هاي رزوه گسیختهشده ویا از محل رزوه هاگرد رزوه شده از داخل کوپلر خارج،میلکشش

دور از کوپلر اتفاق می افتد گسیختگی روي میل گرد و"مستقیم عموما

استفاده گردد ، در صورتی که براي ) ترك متر (از آچار مخصوص گشتاوري حتما بایستی رزوه مخروط براي بستن کوپلرهاي -5

مبه معنی اتمابستن کوپلرهاي رزوه مستقیم نیازي به استفاده از آچار مخصوص نمی باشد وبستن میل گرد ها تا آخرین رزوه

.کوپلر استمرحله بستن

محصولی به نام کوپلر چپ و وجود نداشته ودر نتیجهرزوه مخروط امکان ایجاد رزوه چپ گرد بر روي آرماتور در کوپلرهاي -6

این نوع قابل ساخت نیست در صورتی که در روش رزوه مستقیم ایجاد رزوه چپ گرد به سادگی ایجاد رزوه راست گرددرراست 

.می باشد



نیازمند افراد متخصص می "نظارت بر بستن صحیح در گوپلرهاي رزوه مخروطی نیاز به کنترل با آچار گشتاوري داشته و الزاما-7

.در صورتی که در کوپلرهاي رزوه مستقیم ، بستن تا آخرین رزوه آرماتور درون کوپلر به معنی صحیح بودن این پروسه استباشد

تیاز کوپلرهاي رزوه مخروطی درگیري آسان آرماتور وکوپلر درابتداي مرحله بستن است که به دلیل شکل مخروطی تنها ام-8

.جا گذاري آرماتور درون کوپلر به راحتی انجام می گیرد رزوه ها 

از کاربردي بسیار بهترمستفیم از جهت فنی وتوجه به مقایسه فوق الذکر می توان نتیجه گیري نمود که کوپلرهاي رزوهبا

.وقابلیت اعتماد این نوع کوپلر ها بسیار بیشتر از نوع دوم استکوپلرهاي رزوه مخروطی بوده


