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تِ ًام خذا

آضٌایی تا اًَاع اًکز تَلت ّا ٍ رٍل تَلت ّا
اس جولِ هعزٍفتزیي ضزکت ّای ساسًذُ رٍل تَلت در دًیا ّ Hilti ,Fischerستٌذ کِ اغلة ًام گذاری رٍل
تَلت ّای هَجَد در تاسار ایزاى تا استفادُ اس کذّای ّیلتی ًام گذاری هی ضًَذ .
کارتزد ٍ ًحَُ ًػة رٍل تَلت
در پزٍصُ ّای ساختواًی ،اًکز تَلت ( رٍل تَلت ) ّاا جْات ًػاة غافحِ ( ّ ) Plateاای فلاشی تاا اتعااد ٍ
ضخاهت ّای هختلف تِ سطَح (  ) Base Materialاس جٌس تتي سخت ضذُ ،سٌگ ،آجز ٍ  ...هَرد استفادُ
قزار هی گیزًذ.
ایي غفحِ ّا اهکاى اتػال ٍ جَضکاری قطعات فلشی هختلف تِ سااسُ تتٌای تاِ هٌ اَر اجازای اًاَاع ًواّاای
خطک هاًٌذ تزهٍَد  ،سوٌت تزد  ،سزاهیک خطک  ،کاهپَسیت ٍ اجزای ساپَرت ّای تأسیساات هکااًیکی ٍ
الکتزیکیً ،ػة تجْیشات ٍ هاضیي آالت ٍ  ...را فزاّن هی کٌذ .اها آى چِ در ایي هیاى اّویت دارد ،اًتخاب اًکز
تَلت هٌاسة تا تَجِ تِ ًَع عولکزد ،سایش ،ظزفیت تارتزی ٍ هحذٍدیت ّای ًػة هی تاضذ.
رٍل تَلت ّا اس لحاظ ًَع ٍ عولکزد دردٍ دستِ هکاًیکی ٍ ضیویایی طثقِ تٌذی هی گزدًذ .
-1اًکز ّای ضیویایی
کاضت ضیویایی هیلگزد کِ تِ ٍاسطِ ی یک چسة هخػَظ اًجام خَاّذ ضذ.در ایي رٍش اتتذا هحل هاَرد
ً ز تَسط دریلْای هخػَظ سَراخکاری در تتي تِ قطز در حذٍد  4الی  6هیلیوتز تیطتز اس قطز هیلگزد هَرد
ً ز سَراخ ضذُ ،تَسط دستگاُ تاد  ،گزد ٍغثار داخل آى تخلیِ ضذُ ٍ تَسط چسة کاِ اس دٍ هتزیاال ٍ در دٍ
هحف ِ جذا هی تاضذ تَسط دستگاُ هخػَظ کِ دارای سز خزطَهی ضکل است اس پاییي سَراخ تِ سوت تااال
پز هی ضَد  .سپس هیلگزد تا دست ٍ تِ غَرت چزخطی درٍى سَراخ قزار دادُ هی ضَد.
اس هْن تزیي هشیت ّای اًکز ّای ضیویایی ٍارد ًکزدى فطار تِ تتي هی تاضذ سیزا ایي اًکز ّا تاِ عٌاَاى راتاط
تیي تتي ٍ راد ٍ یا هیلگزد هی تاضٌذ تٌاتز ایي اگز ًیزٍیی تِ تَلت ٍارد ضَد اتتذا ایي ًیزٍ تِ اًکز ٍ سپس تِ تتي
ٍارد هی ضَد .تِ ّویي علت تیطتز سعی هی ضَد اس اًکزّای ضیویایی در هَاردی کِ تار دیٌاهیکی یا تٌص تاال
دارین استفادُ گزدد .تِ عٌَاى هثال اگز اس اًکز فلشی در هػالح ًزم هاًٌذ سفال استفادُ ضَد سفال خزد خَاّذ
ضذ اها استفادُ اس اًکز ضیویایی هاًع فطار تِ آى هی ضَد.
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اًکز ضیویایی ٍ اتشار هَرد ًیاس
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رٍش اجزای اًکز ضیویایی

 -2اًکز ّای هکاًیکی
کاضت رٍل تَلت در تتي کِ تِ آى اغطالحا کاضت هکاًیکی ًیش گفتِ هی ضَد  .در ایي رٍش ّواًٌذ رٍش تاال
هحل هَرد ً ز تَسط دریلْای هخػَظ سَراخ هیطَد تا ایي تفاٍت کِ قطز سَراخ هتٌاظز تا قطاز رٍل تَلات
هیثاضذ تِ طَریکِ رٍل تَلت تا چکص در سَراخ جا گذاضتِ هیطَد .سپس تَسط آچار ًسثت تِ گزداًذى هْزُ
رٍل تَلت اقذام هی ضَد کِ در ایي حالت هکاًیسن رٍل تَلت فعال ضذُ ٍ تا تاتي درگیاز هیطاَد  .تایاذ تَجاِ
داضت چزخص هْزُ هی تایست تِ غَرت کٌتزل ضذُ ٍ تحت فطار هطخع اًجام پذیزد.
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اًَاع اًکز ّای هکاًیکی
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رٍش ًػة اًکز هکاًیکی

تِ طاَر کلای عولکازد رٍل تَلتْاا( گیزایای در تاتي یاا هػاالح دیگاز ) تاِ چْاار رٍش غاَرت های پاذیزد
 -1اغطکاکی (  ) Frictionیا اًثساطی ( ) Expansion
در ایي حالت تَلت پس اس ًػة یا کاضت ،تِ ٍاسطِ ایجاد ًیزٍی اغطکاک تا هػالح پایاِ های تَاًاذ تاار ّاای
هتفاٍتی را تحول کٌٌذ .اغلة اًکزّای فلشی  -ایي ًَع اًکز ّاا تاا ًاام اًثسااطی ًیاش ضاٌاختِ های ضاًَذ ٍ -
پالستیکی ( رٍل پالک ) تِ ایي ضیَُ عول هی کٌٌذ ٍ تِ راحتی ًػة هی ضًَذ.
-2کلیذی یا چفت ٍ تستی ( ) Keying
در ایي حالت تَلت تا ایجاد حفزُ یا خشیٌِ کزدى هػالح پایِ  -کِ در ایي حالت اغلة تاتي های تاضاذ  -تاعا
ایجاد گیزایی هی ضَد .ایي ًَع اًکز ّا ظزفیت تارتزی تاالیی دارًذ ٍ هی تَاًٌذ تارّای دیٌاهیکی را ًیاش تحوال
کٌٌذ ٍ در فَاغل کوی اس لثِ هػالح پایِ ًیش ًػة ضًَذ.
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 -3تزکیة اغطکاکی ٍ کلیذی ( ) Expansion & Combination of Friction
ایي ًَع تَلت تِ طَر ّوشهاى تِ دٍ رٍش اغطکاکی ٍ کلیذی عول هی کٌٌذ .ایي اًکز ّا ًیاش ظزفیات تاارتزی
تاالیی دارًذ ٍ تارّای دیٌاهیکی را ًیش تحول هی کٌٌذ.
 -4چسثٌذگی ( ) Bonding
تَلتْای ضیویایی کِ تا ًام چسة تتي یا چسة کاضت آرهاتَر ًیش ضٌاختِ هی ضًَذ ،تا ایجاد چساثٌذگی تایي
هیلگزد یا راد توام رسٍُ (  ) Rodتا هػالح پایِ ،تاع ایجاد ظزفیت تارتزی هی ضًَذ .هشیت استفادُ اس ایي ًَع
اًکز ّا عذم هحذٍدیت استفادُ در قطز ٍ عوق کاضت هی تاضذ.
عَ اهل هؤثز در اًتخاب ًَع تَلت ًیش هتفاٍت است کِ تِ اختػار هیتَاى تِ ضزایط هحیطی ,هیشاى تار ٍ ًَع تاار
اضارُ کزد.
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