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  مقايسه اي عناوين

  
Un Bonded System  

  
Bonded System 

1   
  تعداد رشته هاي استرند

  
  رشته استرند با اليه پلي اتلين 1شامل 

  
  رشته استرند در غالف 5تا  3شامل 

  

2  

  

  نوع قطعات به كار رفته

  شامل:

و اسپيسر پالستيكي  ,عدد گوه 1  ,انكر تك رشته اي 

  پاكت فورمر

  شامل:

گروت  ,عدد گوه صنعتي 5تا  3 ,بانانا (تكيه گاه انكر) ,رانك 

  تيوب گروت و پلي استايرن ,مفتولي كفشك, تخت داكت

  كيلو گرم بر متر مربع 6تا  5  كيلو گرم بر متر مربع 5تا  4  ميزان متعارف مصرف استرند 3

  كيلوگرم بر متر مربع 10تا  8 تقريبا  كيلوگرم بر متر مربع 15تا  10تقريبا   ميزان مصرف آرماتور در سقف 4

  سانتيمتر به طور معمول 25تا  20  سانتيمتر به طور معمول 25تا  20  ضخامت سقف ها 5

 
6  

  
  مراحل  و ميزان كشش استرند تعداد 

 مرحله1در
  روز پس از بتن ريزي 7

  مرحله 2در 
حصول   و  25 روز پس ار بتن ريزي به ميزان % 1 مرحله اول: 

  بتن Mpa 9مقاومت 
 

و  75روز پس از بتن ريزي به ميزان %  7-5 مرحله دوم:
  بتن Mpa 22حصول مقاومت 

  گروت ريزي دارد  گروت ريزي ندارد  گروت ريزي  7

  وجود دارد وجود ندارد امكان برش استرند پس اجراي سقف  8

  داردنوجود  داردوجود امكان لرزش سقف ها  9

  
10  

  
  ازدياد طول استرند پس از كشش

  
قابل كنترل غير ازدياد طول استرند باالست و گاها 

  كه باعث خيز سقف مي شود. باشد مي

  
  ازدياد طول استرند متعارف و قابل كنترل است.

  

11  

  

  ايمني سازه

به دليل تك رشته بودن و كم بودن ضخامت سقف 

گاها در آتش سوزي ساختمان در دال امكان از بين 

خيز سقف مي  رفتن تنش استرند مي شود كه باعث

  گردد. 

سازه مقاوم تر  ,در يك تندون به دليل چند رشته بودن استرند

  در برابر آتش سوزي و زلزله دارد. ضد حريقو عملكرد 

  درصد 30تا  20به طور معمول   درصد 80تا  60به طور معمول   ميزان سود پيمانكار در اجراي سيستم  12


