
41

  چكیده طرح: 
ــی  ــه ی مهندس ــی در زمين ــور كل ــی به ط ــای عمران ــم در كارگاه ه ــن خودتراك ــی بت ــاب تطبيق ــتگاه لزجت ی دس
ــح ساخت و ســاز و  ــن مصال ــوان پركاربردتری ــه عن ــن ب ــه طــور خــاص در حيطــه ی بت ــت ســاخت و ب ــران و صنع عم
ــات  ــد قطع ــاختمان و تولي ــل، س ــل، تون ــاخت پ ــه در س ــد ك ــم می باش ــن خودتراك ــا بت ــاط ب ــص در ارتب ــور اخ به ط
ــن درصــد  ــردن و یافت ــا رصــد ك ــی و كارگاهــی ب ــن دســتگاه به صــورت اجرای ــرد دارد. ای ــی كارب پيش ســاخته ی بتن
انحــراف لزجــت و كارایــی بتــن خودتراكــم تــازه نســبت بــه بتــن مبنــا )آنچــه مطلــوب و مــورد نظــر اســت(، معيــاری 
ــع در  ــریع و به موق ــل س ــس العم ــكان عك ــود آورده و ام ــدی به وج ــای تولي ــه بتن ه ــبت ب ــر نس ــق و انعطاف پذی دقي
ــرای پذیــرش و عــدم پذیــرش بتــن توليــدی در اجــرا را فراهــم  ــا اصــالح بتــن و تصميم گيــری صحيــح ب رابطــه ب
مــی آورد. از دســتاوردهای ســاخت ایــن دســتگاه، كنتــرل ســرعت گــردش موتــور بــا شــيب خطــی افزایشــی و كاهشــی 
ــر تنــش برشــی ایجــاد شــده را به دســت آورد  ــن در براب ــان آســتانه ی تســليم بت ــوان زم اســت كــه در گام اول می ت
ــه عنــوان یــك مــالک مهــم مــورد  و در گام بعــد، ميــزان دور كلــی پــره در طــی ســه مرحلــه محاســبه گشــته و ب
اســتفاده قــرار می گيــرد )مرحلــه ی اول بــا شــيب خطــی افزایشــی از ســكون تــا ســرعت حداكثــر، مرحلــه ی دوم ثابــت 
مانــدن در ایــن ســرعت و مرحلــه ی ســوم بــا شــيب خطــی كاهشــی از ســرعت حداكثــر تــا ســكون(. دســتاورد دیگــر، 
ــا رده ی بتن هــا می تــوان كمتریــن  ــوده كــه متناســب ب ــوع پــره ی مختلــف ب ــوآوری در طراحــی و ســاخت چهــار ن ن
تغييــر در لزجــت بتــن را به صــورت عــددی در دســتگاه نمایــش داده و تفكيــك 
نمــود. از دیگــر ویژگی هــای دســتگاه، ســرعت بــاالی كار بــا آن و امــكان بــه 
 حداقــل رســاندن خطــای انســانی بــا ثبــت كامــل جزئيــات )ثبــت تاریــخ، زمــان، 
دمــا و رطوبــت محيــط، دمــای بتــن، شــماره ی تــراک ميكســر و نــام اپراتــور( 
ــوری  ــه سنس ــه ك ــب درج ــر حس ــنج ب ــور دورس ــری سنس ــد. به كارگي می باش
ــه اســت، باعــث اقتصــادی  ــاال و مقرون به صرف ــل دســترس، دارای دقــت ب قاب

شــدن آن بــرای اســتفاده در كارگاه هــای عمرانــی شــده اســت.
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