
 یهااست. مفتول یسازساختمان کندیبه ذهن خطور م ،یمفتول آرماتوربندکه با گفتن  یزیچ نیاول

 ی. از آنها برادیریساخت ساختمان در نظر بگ یبرا دیاست که با ییابتدا یهانهیجزء همان هز یآرماتوربند

 یها میگفت، س دیبا اضراست. در حال ح می. منظور از مفتول همان سشودیاستفاده م یبتون یهایساخت پ

. شودینم نهیزم نیمهم در صنعت ساخت و ساز دارد، البته کاربرد آنها تنها محدود به ا اریآرماتور نقش بس

ول را مفت نی. ممکن است ادینیبب …و  یسازدر ساخت انواع قفسه، الکترود، پانل، قالب  دیتوانیآنها را م یردپا

 .دیبشنو زیشده ن لینرم و مفتول آن میمفتول اتصال، س شده،مفتول پخته  اه،یس میس نیتحت عناو

 

ا توجه . بکنندیم فاءیرا ا ی. در ساختار فولاد، آهن و کربن نقش اساسشودیاز فولاد ساخته م یآرماتوربند مفتول

و  کروم، منگنز کل،یمانند ن یمخصوص یاژهایاز آل رد،یگیمورد استفاده قرار م ییانهیفولاد در چه زم نکهیبه ا

 زهیانگالو ندیفرآ ی. در طشودیم هینشده، ته زهیگالوان ولاداز ف ،یآرماتور بند میده خواهد شد. ساستفا آن در …

 یجو راتییو تغ یخوردگ ش،یشود تا از آن در برابر سا جادیمفتول ا یمناسب بر رو یپوشش شودیم یسع

مقاومت و استحکام فلز  ک،یبه دو صورت گرم و سرد انجام خواهد شد. در هر دو تکن زهیمحافظت شود. گالوان

 رهیت یمفتول رنگ شود،یاستفاده نم زهیگالوان کیآرماتور، از تکن می.از آنجا که در ساخت سافتیخواهد  شیافزا

. آنها شودیگفته م زین black annealed wire همان ایو  اهیبه آن مفتول س لیدل نیخواهد داشت. به هم

راحت  اریاز آنها را بس تفادهو اس یریبارگ ،ییجاامر جابه نیشد. ا خواهند یبند عموما به صورت کلاف بسته

 .خواهد کرد

 

 چگونه است؟ یآرماتور بند میس دیتول

آنها را به  توانیساخت م کی. از نظر تکنشودیدر نظر گرفته م یمختلف یهایبند میتقس یآرماتوربند میس یبرا

با استفاده از  ک،یساخت نوع فابر یکرد.برا یبندطبقه ییاو تسمه کیفابر یآرماتوربند میس یدو گروه اصل

 شود،یاستفاده م 5.6 لگردیقرار خواهد گرفت. در ابتدا از م یکشش کار ندیخاص، مفتول تحت فرآ یهادستگاه

دوزه را  5منظور لازم است مفتول  نیا یخواهند شد. برا لیتبد 5.6آنها تحت کشش قرار گرفته و به مفتول 

 میس دیتول یبرسد. برا 5.6دوباره تحت کشش قرار گرفته تا به مفتول  5.6س از آن مفتول کند. پ یط

مرحله کشش انجام خواهد  نیسوم یامر در ط نیشود. ا لیتبد 5.6به  5.6مفتول  دیبا کیفابر یآرماتوربند

 دیتول یاهد شد. برااستفاده خو یو فلز یآهن یهاورق عاتیاز ضا ییاتسمه یساخت مفتول آرماتوربند یشد. برا

و  تحکاماز اس کیفابر ی. آنها نسبت به مفتول آرماتوربندشودیبهره گرفته م ینورد، و کشش یهاکیآن از تکن

 .در دسترس هستند شتریداشته و ب یکمتر متیحال ق نیبرخوردار هستند، اما در ع یکمتر اریمقاومت بس
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 دارد؟ ییها یژگیچه و یآرماتوربند مفتول

است. آنها به طور  یفردخواص منحصر به یبالا ساخته شده و دارا اریبس یدر دما یآرماتوربند مفتول

 سبب یژگیو نیشکل خواهند داد. ا رییتغ یبه راحت لیدل نیو نرم هستند. به هم ریپذانعطاف یریچشمگ

ها از شکسته شدن آن یژگیو نیااستفاده شود.  لگردیم یو افق یاتصالات عمود یاز آنها برا یتا به راحت شودیم

 ییبرخوردار بوده و توانا یخوب اریها از استحکام بسمفتول نیکرده و گره زدن را آسانتر خواهد کرد. ا یریجلوگ

در برابر  زهیانکار کرد که انواع مفتول گالوان توانیدارند. البته نم یطیمح طیدر برابر فشار و شرا یخوب اریبس

 منیا شیو فرسا یکردن، آنها را در برابر خوردگ زهیدارند. بهرحال گالوان ییاار بالیمقاومت بس یجو طیشرا

 .خواهد کرد

 

 شود؟ یاستفاده م یدر ساختمان ساز یبرا یاز مفتول آرماتوربند چرا

 اریبس یکه بتن مقاومت فشار دیدانیبتن. حتما م یوجود دارد به نام مسلح ساز یاصطلاح ،یساختمان ساز در

 لیدل نینشان نخواهد داد. به هم یادیو کشش از خود مقاومت ز یجانب یروهایماده در برابر ن نیدارد. ا یادیز

. شودیخاموت بهره گرفته م ایو  لگردیاز م ورمنظ نیا یکرد. برا تیآن را مهار و تثب یقیتا به طر شودیم یسع

شود. به  تیببتن ث تیکنترل شده تا وضع گریکدینسبت به  لگردهایم تیموقع یبا استفاده از مفتول آرماتوربند

مانند  یها در برابر حوادثساختمان نیرا خواهد داشت. ا یبهتر اریبس یبتن استحکام کشش بیترت نیا

 .از خود نشان خواهند داد را یشتریمقاومت ب یسوزآتش

 .خواهند کرد یریاز آنها صرف خواهد شد. آنها از انحراف ساختمان جلوگ ینگهدار یبرا یکمتر نهیهز

 

 ست؟یچ یدر مفتول آرماتور بند یگره بند مفهوم

. در شودیمختلف استفاده م یهابه شکل یاز مفتول آرماتوربند ،یسازدر صنعت ساختمان لگردهایاتصال م یبرا

 .خواهد شد تیآنها سازه در محل خود تثب قیوجود دارد که از طر یواقع چهار گره اصل

قرار  یکه به صورت افق یسطوح یهمان ساده مشهور است. از آنها معمولا برا ایگره به گره لغزان و  نیاول •

 عیسر اریها بسنوع از گره نیساخت سقف در ساختمان اشاره کرد. ا توانی. از آن جمله مشودیدارند، استفاده م

 .در مورد وجود ندارد یادیز تیو حساس شوندیانجام م



تا  شوندیها سبب مگره نی. اشودیاستفاده م یبیصل یهاباشند، از گره یادیقطر ز یدارا لگردهایاگر م •

 .برخوردار باشند یشتریاز استحکام ب لگردهایم

 .خواهد کرد یریکاربرد داشته و از لغزش آنها جلوگ یعمود یهاگره در صفحه نی. ایگره اصطکاک •

 .شودیاستفاده م لگردیم یهادر گوشه و کنج یاز گره پشت گردن •

 

 دارد؟ یچه کاربرد یآرماتور بند مفتول

است. با  یسازدر ساختمان یو عمود یافق یلگردهایاتصال م ،یمفتول آرماتوربند یکاربردها نیترجیرا از

 .ساختمان احداث خواهد شد یشکل داده شود و پ یبتن یهااستفاده از آنها ستون

 .شودیم استفاده …و  یبندقالب ،یبندبسته ،یمجسمه ساز ،یمانند کشاورز یمختلف یهانهیآنها در زم از

 .دارند کاربرد …و  یپرس یخاردار، پانل، تور میس ،یریحص ،یمش، مرغ یدر ساخت انواع تور آنها

 

 یآرماتوربند میس دیخر

 نینرم است. با ا متریلیم 5.6عموما منظور مفتول  شود،یم یمفتول آرماتوربند دیصحبت از خر یبازار وقت در

 ریز یدهایگفت، گر توانیم ی. به طور کلدییبا توجه به هدف خود استفاده نما زین زهایسا گریاز د دیتوانیحال م

 :مورد توجه قرار گرفته است گریاز انواع د شتریب

 نهیکردن، گز زهیگالوان یبه بازار عرضه شده و برا لوگرمیک 56 یهامحصول در کلاف نی: امتریلیم 5.5مفتول  •

 .هستند یمناسب

 03 یهامورد توجه آرماتوربندها قرار گرفته است. آنها در کلاف شتریب نهیگز نی: امتریلیم 5.6 میس •

و  یسازکاربرد را در صنعت ساختمان نیشتریمفتول، ب نی. اشوندیشده و به بازار عرضه م یبندبسته یلوگرمیک

 .دارد یآرماتوربند

 یبندبسته یلوگرمیک 03 یهاکاربرد داشته و در کلاف یبنددر قالب شتریمفتول، ب نی:  امتریلیم 5.6 میس •

 .شوندیم

 63آن به  یهامورد استفاده قرار گرفته و کلاف یمعمولا در صنعت نجار هامینوع از س نی: امتریلیم 0مفتول  •

 .رسدیم لوگرمیک



مورد استفاده قرار خواهد  یبسته بند عیضخامت را داشته و در صنا نیشتریب د،یگر نی: امتریلیم 5مفتول  •

 .گرفت

 

 یآرماتوربند میس متیق

ر محصول به صورت کلاف د نیا یخواهد داشت. به طور کل یبه نوع و کاربرد آن بستگ یمفتول آرماتوربند متیق

 نسبت به نوع یشتریب متیق کیمفتول فابر می. معمولا سسدریبه فروش م ییلویبازار موجود بوده و به صورت ک

ها به دو مفتول ن،یبراخواهد شد. علاوه انجام زین ییابه صورت شاخه یآرماتور بند میآن دارد. فروش س ییاتسمه

 متیق یاست که بر رو ییاز جمله فاکتورها زیانعطاف آنها ن زانی. مشوندیم یبندمیتقس زینرم ن یلینوع نرم و خ

است که  یهیاست. بد رگذاریتاث متیق نییمفتول، در تع میس هیبه عنوان مواد اول رودیوا متیاست. ق رگذاریتاث

 دیتوانیافزوده خواهد شد.در حال حاضر م هانهیبه هز زانیباشد، به همان م شتریب هیمواد اول متیهر چقدر ق

تند که هس یعوامل گریاز د زی. برند و کشور سازنده ندیابیمختلف در بازار ب یرا با برندها یآرماتوربند یهامفتول

 .اندصنعت موفق عمل کرده نیدر ا یادیز یداخل یهاخواهند کرد. کارخانه نییمحصول را تع یینها متیق

 

 یآرماتور بند میعمده س دیخر

که در  ییهابه صورت عمده آنها را از کارخانه دیتوانیم د،یرا داشته باش یمفتول آرماتوربند دیقصد خر چنانچه

وجود دارد.  زیآنها ن نیمنظور امکان استفاده از خدمات آنلا نیا ی. برادیینما هیدارند، ته تیسطح کشور فعال

 یینها متیوجود دارد. با توجه به کاربرد و مشخصات، ق تیدر سا نیمحصول مورد نظر به صورت آنلا یهایژگیو

و  نهیدر هز یبه طور قابل توجه بیترت نی. به ادیینما دیاقدام به خر دیتوانیخواهد شد و سپس مبه شما اعلام 

در  یخوب تیخود، فعال انیمشتر تیرضا یمعتبر معمولا برا یهاکرد. کارخانه دیخواه ییجوزمان خود صرفه

از آنها  ،یکالا به دست مشتر دنیکرده و تا رس نیمحصولات خود را تضم تیفی. آنها کدارند یمجاز یفضاها

 یتا دسترس دهدیشما قرار م اریفرصت را در اخت نیتهران ، ا یآرماتور بند میخواهند کرد.کارخانه س یبانیپشت

 یهاهنیدر زم تختیکه در پا یآن دسته از افراد یموضوع برا نی. ادیاز محصولات داشته باش نگونهیبه ا یبهتر

زمان ممکن به محصولات  نیبرخوردار است. چرا که در کمتر یخاص تیدارند، از اهم تیمختلف صنعت فعال

 .خواهند داشت یکارخانه دسترس

 

 چند متر است؟ یآرماتور بند میس لویک هر



ت. به خواهد داش یبستگ میضخامت س رینظ ییچند متر است به فاکتورها یمفتول آرماتور بند لویهر ک نکهیا

 چه دیقصد خر دیمنظور ابتد مشخص کن نیا یآن در نظر گرفت. برا یرا برا یعدد ثابت توانینم لیدل نیهم

 .واحد وزن مشخص خواهد شد درمتراژ آن  ،یسپس با توجه به مشخصات فن د،یرا دار یآرماتوربند مینوع س

 

 است؟ یمفتول صنعت میهمان س یمفتول آرماتوربند میس ایآ

استفاده خواهد  یعیاز آن در صنا لیدل نیقابل انعطاف دارد. به هم ریسخت و غ یساختار ،یمفتول صنعت میس

کل ش رییتغ یبه خوب یاست که مفتول آرماتوربند یدر حال نیاست. ا ازین یادیز یشد که به مقاومت و سخت

 .خواهد کرد دایپ

wire-https://hesarnovinalmas.com/product/black/ 

https://hesarnovinalmas.com/product/black-wire/

