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با  1334و  سال  در  مفتولیران  صنعتی  تولیدی  مجموعه 
هدف تولید انواع محصوالت مفتولی تاسیس گردیده 

و  کمی  افزایش  جهت  در  مجموعه  این  است. 
و نصب  واردات  به  اقدام  کیفی محصوالت خود 

روز  آالت  ماشین  و  تجهیزات  ترین  پیشرفته 
نموده  فرانسه  و  آلمان  های  کشور  از  دنیا 

است.
مفتولیــران  صنعتــی  تولیــدی  مجموعــه 
به عنوان تنها دارنده دستگاههای کشش 
در    HSB روش  به  مفتول  سرد  و  گرم 
بازار  نیاز  از  توجهی  قابل  سهم  ایران، 
در زمینه تولیدات صنایع مفتولی را به 

خود اختصاص داده است.
مجموعــه تولیــدی صنعتــی مفتولیــران 

با رعایت استانــدارد بین المللــی
استاندارد  و   ISO  :10544  :  1992  
ملی ردیف ISIRI : 2909 توانسته است 

و  تولید  مجموعه  ترین  اصلی  عنوان  به 
توزیع کننده محصوالت مفتولی در کشور 

مشی  خط  به  توجه  با  شود.  شناخته 
مجموعه  مدیریت  کادر  تالش   ، مجموعه 

مفتولیران بر آن است که محصوالتی با کیفیت 
استاندارد  در  موجود  الزامات  با  مطابق  و  باال 

های مربوطه و در جهت رضایت مشتریان و فعاالن 
صنعت ساختمان کشور تولید و عرضه نماید.

شبکه میلگـردی
)ِمش(

خـرپای میلگـردی

میلگـردشاخـه

تیرچـه فـوالدی
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خرپای میلگردی سازه ای فوالدی که از به هم پیوستن ساده ترین نوع خرپا ) مثلثی( 
تشکیل شده و در گره ها از جوش نقطه ای استفاده می شود و منظور همان خرپای 

تیرچه  فوالدی  های  سازه   ( سبک  سقف  تیرچـه  در  استفاده  مورد  میلگردی 
میلگردی ( می باشد . خرپای میلگردی سقف سبک قطعه ایست ساخته شده 

از فوالد که طول آن نسبت به ابعاد آن به مراتب بیشتر است . این خرپا 
از دو میلگرد آجدار تحتانی و یک میلگرد آجدار فوقانی با حداقل قطر 6 
میلیمتر به همراه میلگرد عرضی به قطر حداقل 4 میلیمتر تشکیل شده 
است که توسط ماشین آالت مخصوص و با محور خم دایره ای شکل به 
قطر 22 خم شده و بوسیله نقطه جوش مقاومتی ) داغ جوش ( بصورت 
 . است  گردیده  متصل  تحتانی  میلگرد  به  فوقانی  میلگرد  وار  زیگزاگ 
میلگرد های باال و پایین خرپا عمدتًا قطر یکسانی دارند و به میلگرد های 

پایین خرپا پاشنه میلگرد گفته می شود.

       مشخصـات خرپای میلگردی :

ارتفاع خرپا : از 10 الی 30  سانتیمتر 
طـــول خرپا : از یک الی 14 متر 

قطر میلگرد پایین و باال : از  5  الی  16  میلیمتر 
قطر میلگرد زیگـــــزاگ : از 4 الی  6.5  میلیمتر

حداقل تنش تسلیم میلگرد ها : 4200 کیلوگرم به سانتیمتر مربع
 )A3( استفاده از میلگرد های گرم نوردیده
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خرپای  میلگـردی



)kg(  وزن یک متر خرپا قطر زیگزاگ
)mm(

قطر میلگرد های  پایین 
)mm(

قطر میلگرد باال
)mm()25cm(  ارتفاع )20cm(  ارتفاع

- 1.67 4.2 2Φ8 Φ8

1.92 1.79 4.7 2Φ8 Φ8

2.36 2.24 4.7 2Φ10 Φ8

2.90 2.78 4.7 2Φ12 Φ8

2.14 2.01 4.7 2Φ8 Φ10

2.59 2.46 4.7 2Φ10 Φ10

3.12 3.00 4.7 2Φ12 Φ10

2.85 2.73 4.7 2Φ10 Φ12

3.40 3.27 4.7 2Φ12 Φ12

träger-
hÖhen

ober-
gurt

Unter-
gurt

Diago-
nalen

Abstand der
diagonal-

stäbe

Breite des 
Unter-
gurtes Liferlängen

H d3 d1 d2 a ba
mm mm mm mm mm mm

70-400 6-12 5-14 4-8 20 ca.80

werkslängen
12-14 oder
fixlängen in

10 cm
abstufungen

تنش تسلیم تنش کششی درصد ازدیاد طول

500 550 12

خواص مکانیکی میلگرد های سرد نورد استفاده شده در خرپا میلگردی

جـدول اطالعـات و تعییـن وزن خـرپا :

Abmessungen , Stabquerschnitte

       مزایای استفاده از خرپا میلگردی :

 صرفه جویی به علت استفاده از بلوک تو خالی

 استفاده کمتر از فوالد و میلگرد
 افزایش سرعت عمل

 باال بردن مقاومت در برابر زلزله
 عدم انتقال حرارت و صدا

 عدم لرزش سقف حتی در دهانه های بزرگ

        استاندارد مورد اسـتفاده در تولید خرپا :

ISO 1054 : 1991 استاندارد بین المللی 
 ISIRI : 2909 استاندارد 

 موضوع ملی روشهای آزمون تیرچه
ISIRI :11588  و  ISIRI : 3132   استاندارد های ملی 

       موارد کاربرد خرپای میلگردی :

 ساخت تیرچه جهت سقف های سبک و تیرچه بلوک 

 مصرف در قطعات پیش ساخته بتنی 
 استفاده در شناژهای عمودی و افقی 
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       موارد کاربرد شبکه میلگردی :

  سقفهای کامپوزیت 
  پی ، دیوار ، سقف و غیره

  سازه های پیش ساخته بتنی
  پروژه های سد سازی ، کانال سازی ، مترو و...

  نرده کشی و ایجاد موانع جهت انبار های کارخانجات 

       مشخصات شبکه میلگردی :

عرض شبکه : از   100 الی  260   سانتیمتر 
طول شبکه : از یک الـی  12  متر 

ابعاد چشمه : از  5  الی   45  سانتیمتر، بصورت مربع یا مستطیل 
قطر مفتــول : از   6 الی   14 میلیمتـر، بصورت آجـدار و سـاده 

حداقل تتنش : تسلیم میلگرد  4200  کیلوگرم بر سانتیمتر مربع
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شبکه میلگردی
)ِمش(



قطر مفتول
)mm(

خانه بندی
)cm(

وزن یک متر مربع
)kg/m2(

وزن هر برگ
)kg(

6

10 x 10 4/44 63/94

15 x 15 2/96 42/62

20 x 20 2/22 31/97

25 x 25 1/77 25/49

30 x 30 1/48 21/31

8

10 x 10 7/89 113/62

15 x 15 5/26 75/74

20 x 20 3/94 56/74

25 x 25 3/16 45/50

30 x 30 2/63 37/87

10

10 x 10 12/33 117/55

15 x 15 8/22 118//37

20 x 20 6/16 88/70

25 x 25 4/93 70/99

30 x 30 4/11 59/18

12

10 x 10 17/78 256/03

15 x 15 11/86 170/78

20 x 20 8/89 128/02

25 x 25 8/00 115/20

30 x 30 5/93 85/39 

وزن شبکــه های میلگــردی )ِمــش( :

       استانــدارد شبکــه میلگـردی ِمش :

ســازمان اسـتاندارد و تحقیـقات صنعتی ایـران اسـتانـدارد
ملی 8133 سال 83 را در زمینه تولید شبکه های میلگردی
تدوین و ارائه نموده است . شایان ذکر است کـه استاندارد
میلـگردهـای مـورد مصـرف در تـولید خـرپـاهـای میلـگردی 
 3132 ملـی  اسـتانـداردهای  مطــابق  میلـگردی  شـبـکه  و 

سـال 80 . 11558 سال 87 می باشد .

       مزایای استفاده از شبکه میلگردی :

 تسریع عملیات جاگذاری مفتول نسبت به سایر روش ها
 تسریع حمل و کاهش هزینه های نصب

 رعایت صحیح مبحث نهم مقررات ملی ساختمان
 صرفه جویی بهینه در مصرف میلگرد 
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       معرفی سیستم :

دال  عملکرد  دارای  باز  جان  با  فوالدی  تیرچه  سقف  کلی  بطور 
یکطرفه می باشد. در این سیستم تیرچه عضو پیش ساخته ای 
تیر های تکیه گاهی  به  است که بصورت خرپای دو سر مفصل 
متصل می گردد. این تیرچه دردو مرحله تحت بار گذاری قرار 

می گیرد.

       مرحله اول باربری :

قبل از گرفتن بتن و در زمان اجرا ، تیرچه بار مرده سقف شامل : 
وزن تیرچه، بلوک ، بتن در جا و بار زنده ) عوامل اجرایی ( را حد 

فاصل تکیه گاه ها تحمل می کند. 

       مرحله دوم باربری :

پس از گرفتن بتن  ) رسیدن به 75 % مقاومت مشخصه ( تیرچه 
بصورت یک تیر با مقطع  T شکل در می آید که تمامی بارهای وارد 

بر سقف را تحمل می کند.
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تیرچه فوالدی
بدون نیاز به

شمع بندی ) جان باز (



 تیرچـه :
به   ) سانتیمتر   75 معموال   ( مشخص  فواصل  در  ها  تیرچه 
موازات یکدیگر روی تیر های باربر قرار می گیرند .در ساخت 
تیرچه های مذکور از نبشی و میلگرد در بال فوقانی ) بال 
فشاری ( ، تسمه و میلگرد در بال تحتانی ) بال کششی ( ، و یک 
میلگرد خم شده در جان ) عضو مورب خرپا ( استفاده می گردد . 
بال فشاری تیرچه  ، ایستایی سقف در لحظه بتن ریزی را تامین 

نموده و هیچ گونه شمع بندی در زیر سقف انجام نمی پذیرد .

 بلـوک :
برای پر کردن فضای خالی بین تیرچه ها و به عنوان قالب 
زیرین بتن پوششی از بلوک استفاده می گردد. بلوک ها می 
توانند سیمانی ، پلی استایرن و یا قالب موقت فلزی باشند . 
بلوک ها فقط پر کننده بوده و هیچگونه نقش سازه ای در 

تحمل بار های وارده ندارند.

 بتـــن :
بتن قسمتی از تیر مرکب است که فضای درونی تیرچه ها 
را پر کرده و روی بلوک ها را به ضخامت 5 الی 7 سانتیمتر  
می پوشاند . بتن پس از حصول مقاومت الزم ، به کمک عضو 

کششی تیرچه ها بار وارده بر سقف را تحمل می کند . 

       مزایای سیستم تیرچـه های فوالدی بدون 
نیاز به شمع بندی:
 عدم نیاز به شمع بندی

 امکان اجرای همزمان چند سقف
 سرعت و سهولت اجرا

 یکپارچگی سقف و اسکلت
 کاهش میزان بتن مصرفی

 کاهش وزن سقف

       اجزاء تشکیل دهنده سیستم تیرچه 
بدون شمـع بنـدی :
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در حال حاضر میلگرد های شاخه با مشخصات زیر در مجموعه تولیدی صنعتی مفتولیران 
تولید می شوند :

الف : میلگرد های آجدار ) آرماتور ( 
قطر : از 8 الی 25 میلیمتر

طول : 12 متر ) انواع طول های 6-15 متر قابل تولید می باشند .(
   BS , DIN یا معادل در استاندارد های ایران  استاندارد   A3 , A4  
همچنین سفارشات خاص مانند میلگرد های پیچ خور Screw Type و ... 

قابل بررسی می باشند .

مشخصات فنی آرماتور های آجدار:
 استفاده از عملیات حرارتی جهت کنترل خواص مکانیکی آرماتور.

 قابلیت باالتر جوشکاری و خمش آرماتور به دلیل درصد کربن پایین تر فوالد در                     
مقایسه با روش کنترل آنالیز شیمیایی میلگرد.

 کنترل وزن محصوالت آرماتور در نیمه پایین دامنه استاندارد با هدف 
دستیابی به بیشترین متراژ آرماتور در وزن فوالد خریداری شده.

 ارایه گواهی کنترل کیفی مربوطه به محصول جهت هر محموله ارسال می   گردد.

ب : میلگرد های ساده ) صنعتی (
قطر : 8 الی 20 میلیمتر

طول : 6 الی 12 متر ) انواع طولهای قابل تولید می باشند.(
DIN ,  GOST ,  JIS ,  ASTM   استاندارد های
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میلگـرد شـاخـه



در حال حاضر میلگرد های شاخه با مشخصات زیر در مجموعه تولیدی صنعتی مفتولیران 
تولید می شوند :

الف : میلگرد های آجدار ) آرماتور ( 
قطر : از 8 الی 25 میلیمتر

طول : 12 متر ) انواع طول های 6-15 متر قابل تولید می باشند .(
   BS , DIN یا معادل در استاندارد های ایران  استاندارد   A3 , A4  
همچنین سفارشات خاص مانند میلگرد های پیچ خور Screw Type و ... 

قابل بررسی می باشند .

مشخصات فنی آرماتور های آجدار:
 استفاده از عملیات حرارتی جهت کنترل خواص مکانیکی آرماتور.

 قابلیت باالتر جوشکاری و خمش آرماتور به دلیل درصد کربن پایین تر فوالد در                     
مقایسه با روش کنترل آنالیز شیمیایی میلگرد.

 کنترل وزن محصوالت آرماتور در نیمه پایین دامنه استاندارد با هدف 
دستیابی به بیشترین متراژ آرماتور در وزن فوالد خریداری شده.

 ارایه گواهی کنترل کیفی مربوطه به محصول جهت هر محموله ارسال می   گردد.

ب : میلگرد های ساده ) صنعتی (
قطر : 8 الی 20 میلیمتر

طول : 6 الی 12 متر ) انواع طولهای قابل تولید می باشند.(
DIN ,  GOST ,  JIS ,  ASTM   استاندارد های
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