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اسپیســـر هارد فیکس با توجه به طراحی ویژه و توان باربري باالي 

خود، مخصــــوص استفاده در سطوح سنگین و نیمه سنگین پیش 

بینی شده است.

اسپیسر هارد فیکس   

          Hardfix Spacer                        

سازه هاي سنگین مانند فونداسیون و همچنین مقاطع بتنی حجیم ، 

داراي بافت میلگردي پر حجم تر و سـایز میلگردهاي ضـخیم تر می 

باشند . به این دلیل فشــار وارده توسط آرماتورها در اینگونه مقاطع، 

نسبت به سایر مقاطع مانند سقفها و تیرها، به اسپیسر بیشـتر است و 

باید اسپیســــــر پالستیکی مناسبی انتخاب شود تا توان الزم براي 

تحمل فشار وارده را دارا باشد. اسپیسر سنگین هارد فیکس، مناسب 

ترین قطعه براي ایجاد پوشـش بتنی، در کلیه کف هاي سـنگین و پر 

تراکم مانند فونداسیون ، تیرها ، شناژها و کف هاي حجیم می باشد .

هارد فیکس ها قادر به تحمل بار نقطه اي 350 تا 500 کیلوگرم مـی 

باشـند و می توان با محاســبه وزن میلگردها  و  بارهاي زنده و مرده 

موجود، با  قرار دادن تعدادمناسب  از اسپیســر هارد فیکس پوشش 

بتنی مناسب را براي میلگرد ایجاد  نمود.

شرح

نحوه استفاده

میزان استفاده

نکـات

اسپیســر هارد فیکس داراي دو شاخک است که به منظور قفل کردن 

میلگرد درون خود طراحی شده است. میلگرد روي نشــــــــیمنگاه  

اسپیسـر هارد فیکس قرار گرفته و توسط شاخک هاي قفل کن تثبیت 

می شود . پس از قرارگیري میلگرد روي نشــــــیمنگاه سطح زیرین 

میلگرد تا ســطح قالب کف یا بتن کف ، پوشــش بتنی روي میلگرد را 

ایجاد خواهد نمود.

فونداسیون ها و کف هاين یمه سنگین: 

 میزان مصرف 4 عددا سپیسر هارد فیکس  در هر متــر مربع میب اشد. 

کف هاي فوق سنگین و حجیم:  

میزان مصرف 6 ا لی 10 عددا سپیسر هاردفیکس در هر متر مربع،ب ا توجه 

به حجم سازهمیب اشد. 

تیرها و پوترها:  

میزان مصرف 3 عدد در هر متر طول (در هر ردیف 2 عددب ا فاصله 60ا لی 

70 سانتیمترا ز یکدیگر)

در ســطوحی که شــبکه میلگردي فوق ســنگین وجود دارد ، می 

بایست وزن سازه میلگردي در یک متر مربع محاسبه شود و با توجه 

به توان تحمل بار نقطه اي اسپیسـر هاردفیکس ، تعداد مورد نیاز در 

یک متر مربع مشخص شود.

چنانچه پس از محاســبه وزن شــبکه میلگردي در یک متر مربع ، 

اعداد به دســت آمده در حد متوســط به پایین باشــد، می توان از 

اسپیسر ماکس فیکس به جاي اسپیسر هارد فیکس استفاده نمود تا 

از نظر اقتصادي نیز مقرون به صرفه باشد.

پیشــنهاد می شود اسپیســـر هارد فیکس، براي سازه هاي با قطر 

میلگرد حداقل 14 مورد استفاده قرار گیرد ، زیرا میلگردهاي با قطر 

پایین، درون شـاخک هاي کاور پالســتیکی هارد فیکس به خوبی 

قفل و تثبیت نخواهند شد.

دقت نمایید جا زدن میلگرد داخل اسپیســــــر، همراه با پیچش و 

چرخاندن بصورت جانبی نباشد، زیرا ممکن است موجب شکسـتن 

شاخک هاي اسپیسر پالستیکی شود.

اسپیســـر هارد فیکس براي قرارگیري میلگرد ،تا حداکثر قطر 32 

میلیمتر طراحی شــــده اســــت و چنانچه ایجاد کاور بتنی براي 

میلگردهاي با سایز غیر متعارف و بسیار بزرگتر از 32 میلیمتر وجود 

دارد ، استفاده از اسپیسرهاي پالستیکی گزینه مناسبی نمی باشد.

وزن بسته تعداد در بستهسایز میلگردپوشش بتنی نام محصول

Name    Concrete 
cover   Bar size   Packing(QTY)  Weight(KG)

Hardfix 25

Hardfix 30

Hardfix 40

Hardfix 50

Hardfix 60

Hardfix75

Hardfix 75

Hardfix 100

 25

30

40

 50

 50

 75

75

 100

10-32

10-32

10-32

10-25

10-32

10-32

10-32

10-32

750

750

500

500

400

250

200

200

9

8/9

5/10

4/10

9/9

11/4

12

11
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اسپیسر ماکس فیکس                     

Maxfix Spacer    

برخی المان هاي سازه اي مانند تیرها ، پوتر ها ، شـناژها ، کف راه پله 

ها ، کف هاي با وزن متوسط و سقف هاي با وزن متوسـط ، از شـبکه 

هاي میلگردي با قطر میلگرد 10 الی 22 میلیمتر، بافته می شوند که 

در شرایط نرمال داراي وزن متوسط سازه اي، نســــــبت به مقاطع 

سنگین تر مانند فونداسیون هســتند. براي ایجاد پوشش بتنی روي 

میلگردهاي متوسط، باید نوعی اسپیســر پالستیکی انتخاب شود تا 

متناسب با وزن شبکه میلگردي و بارهاي وارده در حین اجراي پروژه 

باشد . اسپیســـــر متوسط ماکس فیکس، مناسب ترین قطعه براي 

ایجاد پوشش بتنی در المان هاي سازه اي با وزن متناسب می باشد و 

قادر به جاي  دادن میلگرد  از سایز  8 تا 22 میلیمتر می باشد.

 فاصـله نگهدار پالسـتیکی ماکس فیکس  قادر به تحمل بار نقطه اي 

150 تا 180 کیلوگرم می باشد و می توان با محاسـبه وزن میلگردها 

و بارهاي زنده و مرده موجود، با قرار دادن تعداد مناسب از اسپیســر 

ماکس فیکس پوشش بتنی مناسب را براي میلگرد ایجاد نمود.

شرح

نحوه استفاده

میزان استفاده

نکـات

اسپیسـر ماکس فیکس داراي دو شاخک است که به منظور قفل کردن و 

تثبیت میلگرد داخل اسپیسر طراحی شده است. میلگرد روي نشـیمنگاه  

اسپیســـــر ماکس فیکس قرار می گیرد و توسط شاخک هاي قفل کن 

تثبیت می شود . پس از قرارگیري میلگرد روي نشــیمنگاه سطح زیرین 

میلگرد تا سطح قالب کف یا بتن کف ، پوشـش دقیق بتنی روي میلگرد را 

ایجاد خواهد نمود.

کف هاي نیمه سنگین و متوسط : 

میزان مصرف فاصلهن گهدار پالستیکی ماکس فیکس 4 عدد در هر متر مربع 

میب اشد. 

کف هاين سبتا سنگینب ا سایز میلگرد کمترا ز 22 میلیمتر: 

میزان مصرفا سپیر ماکس فیکس 6 تا 8 عدد در هر متر مربع میب اشد.

تیرها و پوترها : 

میزان مصرف 3 عدد در هر متر طول (در هر ردیف دو عددب ا فاصله 60ا لی 70 

سانتیمترا ز یکدیگر)

 اسپیسرپ الستیکی ماکس فیکس،ب ات وجهب ه طراحی ویژه وت وانب اربري 

متوسط خودب رايا ستفاده در سطوح متوسط ون یمه سنگین مانندت یرها 

،پ وترها،  کف هايب ا وزن متوسط،  کف راهپ له ها و سقف هاين یمه سنگین 

طراحی شدها ست.

ا ینل زوم را  ب اشـــد، چنانچه قطر میلگرد در حدود 8ا لی 22 میلیمتر

ا ز کاور پالسـتیکی ماکس فیکسا ســتفاده  ایجادن می کند که حتما

ب ه توانب اربريا سپیســر ماکس فیکس و  ب ایدب ا توجه .  همیشـه شود

ا نتخابن وع  ن ســــبتب ه محاسبه وزن شبکه میلگردي در متر مربع،

اسپیسر و تعداد مصرفی در یک متر مربعا قدامن مود.

چنانچه پسا ز محاســـبه وزن شـــبکه میلگردي در یک متر مربع ، 

ا فزایش تعداد  ا ز حد متوســطب االترب اشــد ، ب ه دســت آمده مقادیر 

ب هترا ستا ز  اسپیسر ماکس فیکس منطقی و مقرونب ه صرفهن یست و

اسپیسر پالستیکی هارد فیکسا ستفاده شود ، زیرا توانب اربرين قطه 

ب ها ستفاده  ب الطبعن یاز اي 2ب رابرن ســــــبتب ه ماکس فیکس دارد و

ب ســـیار  ل حاظا قتصــادي و زمانا جرا کمتري در متر مربعا ست وا ز 

مقرونب صرفه تر خواهدب ود. 

ا سپیسـر پالستیکی ماکس فیکس براي سازه هاي  پیشنهاد می شود

ا ستفاده قرار گیرد ، زیرا میلگردهاي با  با قطر میلگرد حداقل 10 مورد

قطر پایین تر، درون شـاخک هاي کاور پالسـتیکی ماکس فیکس به 

خوبی قفل و تثبیت نخواهند شد و حالت لقی خواهند داشت. 

دقت نمایید جا زدن میلگرد داخلا سپیسـر پالستیکی بتن ، همراه با 

پیچش و چرخاندن بصــورت جانبی نباشد، زیرا ممکنا ست موجب 

شکستن شاخک هايا سپیسر پالستیکی شود.

اسپیسـر ماکس فیکس براي قرارگیري میلگرد تا حداکثر قطر 22 

میلیمتر طراحی شـــده اســــت و چنانچه ایجاد کاور بتنی براي 

میلگردهاي با سـایز بزرگتر ( تا 32 میلیمتر ) مدنظر اسـت، باید از 

اسپیســـرهاي هاردفیکس استفاده شود و چنانچه قطر میلگردها 

بسیار بزرگتر از مقادیر مذکور است، استفاده از اسپیسر پالستیکی 

بتن گزینه مناسبی نمی باشد.

وزن بسته تعداد در بستهسایز میلگردپوشش بتنی نام محصول

Name    Concrete 
cover   Bar size   Packing(QTY)  Weight(KG)

Maxfix  30

Maxfix  40

 30

40

8-22

8-22

500

500

6/6

7/25

Maxfix  50 508-225009/3

Maxfix  75758-223008/4



اسپیسر مینی فیکس                       

  Minifix Spacer     

ب ا توجهب ه ضخامتب تن ریزي پایین و یا  درب ســـــیاريا ز مقاطعب تنی،

ا ز میلگـردهايب ا قطـر پایین ( کمتـرا ز  وجودا نتظار مقاومتی پائین تر، 

ا ز  ا ز میلگردهاي حرارتیا ستفاده می شود. ب عضـــــاً 12 میلیمتر ) و یا

اینگونه مقاطع و ســازه هايب تنی، می توانب هب تن ریزي ســـقف هاي 

ا نواع کف ها و سـقف هايب افته  تیرچهب لوك ، سقف هاي عرشه پوالدي ،

ب ا شبکه هاي میلگردي سـبک و تولید قطعات پیش سـاختهب تنی  شده

ب ارهاي  ا ینگونه سـازه ها طبعاً وزن شــبکه میلگردي و ن مود. در اشـاره

اجرایین ســــبتب ه سایرا لمان هاي سازها ي کمتر میب اشد و می توان 

ا زا سپیســــــرهاي  جهتا یجاد پوششب تنی مناسبب راي میلگردها،

ب ه  ا سپیســرها قادر ا ز ا ین گروه  . ن مود پالستیکی مینی فیکسا ستفاده

ا ز قطر 6 تا 16 میلیمتر داخل شـاخک هاي قفل کن  جاي دادن میلگرد

خود هسـتند. عمده مصـرفا سپیســرهاي مینی فیکس در سازه هاي 

فوالديب ا حداکثر قطر میلگرد 12میباشـد.  فاصـلهن گهدار پالسـتیکی 

ن ســـبتب ه موارد مشـــابهب ا وزن و حجم پائین تر  سبک مینی فیکس،

طراحی و تولید شدها ست  وا زن ظرا قتصـاديب سـیار مقرونب ه صرفه تر 

است. اسپیسـرهاي پالستیکی مینی فیکس  قادرب ه تحملب ارن قطها ي 

ب ا  25 تا 35 کیلوگرم میب اشـــند کها ینا ختالف توانب اربرين قطها ي،

ب ه دلیلا ینکه  ا فزایشا رتفاعا سپیسـر تغییر خواهد داشت.  کاهش و یا 

ا سپیســـــر مینی فیکس عموماً سبک  ب رايا ستفاده مقاطع ذکر شده

ا سپیســـر در هر متر مربعا نتظارات الزم  ب ا قرار دادن 4 عدد هســتند،

ب ندي متراکم  ا يب ا شبکه آرماتور برطرف خواهد شد. ولی چنانچه سازه

ب ایدب ا محاسبه وزن شـبکه میلگردي  تر و سنگین تر وجود داشتهب اشد،

ن ظر داشتن توانب اربرين قطها يا سپیســــر  بها زاي یک متر مربع و در

ب رايا ستفاده در یک متر مربع را  ن یاز ا سپیسر مورد مینی فیکس ، تعداد

به دست آورد. 

شرح

نحوه استفاده

میزان استفاده

نکـات

فاصله نگهدار میلگرد مینی فیکس داراي دو شاخک دندانه دار است که به 

منظور قفل کردن و تثبیت میلگرد داخل اسپیسر تعبیه شده است. پس از 

قرارگیري میلگرد میان شاخک هاي اسپیسر و نشستن روي نشـیمنگاه ، 

میلگرد توسط شاخک ها، قفل می شود . فاصله نشــیمنگاه میلگرد تا کف 

قالب یا سطح، تعیین کننده پوشش بتنی روي میلگرد خواهد بود.

سقف هاي سبک : 

میزان مصرفا سپیسر مینی فیکس 4 عدد در هر متر مربع میب اشد. 

تیرها و پوترهاي سبک : 

میزان مصرف 4 عدد در هر متر طول (در هر ردیف دو عددب ا فاصله 50 سانتی 

مترا ز یکدیگر)

اسپیســــر پالستیکی مینی فیکس از نظر طراحی به گونه اي می 

باشـد، که در سـطوح افقی، با شـبکه هاي میلگردي ســبک مانند 

سقف ها مورد استفاده قرار گیرد.

اسپیســـــر مینی فیکس قادر به قرار دادن میلگرد از قطر 6 تا 18 

میلیمتر، داخل شاخک هاي خود است. ولی این توانایی دال بر این 

نیســـــــت که بتواند، بار وارده توسط سازه هاي میلگردي با قطر 

میلگرد باال را تحمل کند، زیرا کاور پالســتیکی مینی فیکس براي 

ســـطوح افقی ســـبک با توان تحمل بار نقطه اي تا 35 کیلوگرم 

طراحی شده است و چنانچه قطر میلگردها در محدود مذکور باشد، 

ولی وزن سازه باال باشد، باید از اسپیسر هاي قوي تر مانند اسپیسـر 

ماکس فیکس یا هارد فیکس استفاده کرد.

چنانچه پس از محاســبه وزن شــبکه میلگردي در یک متر مربع ، 

مقادیر  به دست آمده، از حد توان اسپیسر مینی فیکس باالتر باشد 

، افزایش تعداد اسپیســـر مینی فیکس، به منظور پخش نیروهاي 

وارده  منطقی و مقرون به صرفه نیســت و بهتر است از اسپیســـر 

پالسـتیکی قوي تر، مانند ماکس فیکس اسـتفاده شـود ، زیرا توان 

باربري نقطه اي حدود  4 برابرباالتر، نسبت به مینی فیکس را دارد 

و طبعاً نیاز به تعداد کمتري درهر متر مـربع خواهد بود . از طـرفـی 

کاهش تعداد اسپیسـر و انتخاب نوع مناسب ، از لحاظ اقتصـادي و 

زمان اجرا،  بسیار مقرون بصرفه تر خواهد بود. 

پیشـنهاد می شود از اسپیسـر پالستیکی مینی فیکس، براي سازه 

هاي با قطر میلگرد حداکثر 14 استفاده شود و براي قطرهاي باالتر 

از اسپیسرهاي افقی قوي تر استفاده شود.

دقت نمایید جا زدن میلگرد داخل اسپیسـر پالستیکی بتن ، همراه 

با پیچش و چرخاندن بصــــــورت جانبی نباشد، زیرا ممکن است 

موجب شکســتن شاخک هاي اسپیســر پالستیکی مینی فیکس 

شود.

وزن بسته تعداد در بستهسایز میلگردپوشش بتنی نام محصول

Name    Concrete 
cover   Bar size   Packing(QTY)  Weight(KG)

Minifix 20

Minifix 25

 20

25

6-16

6-16

1000

1000

6/5

7

Minifix 30 306-1610007/5

Minifix 40406-1610009/8

Minifix 50 506-16100011

4
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  اسپیسر فلت فیکس       

  Flatfix Spacer                          

میلگرد گذاري روي ســـطوح نرم و فرو رونده، مانند ســــقف هاي 

پوشـیده شــده از یونولیت، همواره یکی از دغدغه هاي موجود براي 

مجریان محترم می باشد. زیرا  اسپیسرهاي کارگذاري شده براي این 

سطوح، معموالً در اثر حرکت پرسنل و جابجایی مصالح و بتن ریزي، 

در سـطح  نرم و فرو رونده موجود فرو رفته و به این ترتیب پوشــش 

یکپارچه زیر شـبکه میلگردي رعایت نخواهد شـد . الزم بذکر اسـت 

کهعموماً روي ســطوح پوشــیده شـــده با یونولیت، از میلگردهاي 

حرارتی که داراي قطر پایین هسـتند استفاده می شود. بدین منظور 

اسپیسر فلت فیکس، که قسمت باالي آن دقیقاً مشابه اسپیسر مینی 

فیکس است با تفاوت داشتن یک صفحه افقی در زیر اسپیســــــر، 

طراحی و تولید گردیده اسـت. این قطعه روي سـطح نرم و فرو رونده 

به اندازه کافی نشـــیمنگاه دارد وفرو نخواهد رفت . اسپیســـر فلت 

فیکس قادر به جاي دادن میلگرد تا قطر 16 درون شـاخک هاي خود 

اســـــــت و با توجه به ارتفاع، قادر به تحمل بار نقطه اي 25 تا 35 

کیلوگرم می باشند.

شرح

نحوه استفاده

میزان استفاده

نکـات

فاصله نگهدار میلگرد فلت فیکس داراي دو شـاخک دندانه دار اسـت 

که به منظور قفل کردن و تثبیت میلگرد داخل اسپیســر تعبیه شده 

است. پس از قرارگیري میلگرد میان شاخک هاي اسپیسر و نشسـتن 

روي نشـــــیمنگاه ، میلگرد توسط شاخک ها قفل می شود . فاصله 

نشــیمنگاه میلگرد تا کف قالب یا سطح، تعیین کننده پوشش بتنی 

روي میلگرد خواهد بود. یک صفحه تخت نیز بصـــورت افقی در زیر 

اسپیســر فلت فیکس تعبیه شده است که باید روي سطح بصــورت 

کامالً افقی قرار گیرد تا مانع نفوذ اسپیسـر ، به داخل سطح فرو رونده 

شود.

روي سطوحن رم و فرو رونده:  

میزان مصــرف فاصلهن گهدار سبک فلت فیکس 4 عدد در هر متر مربع می 

باشد. 

روي فوم هاي یونولیت:  

میزان مصــرف 2 عدد در عرض فـوم وب ه فاصله 50 سانتیمترا زی کدیگر در 

طول فوم میب اشد.

اسپیســــــر پالستیکی فلت فیکس از نظر طراحی طوري در نظر 

گرفته شده است که در سطوح افقی با شبکه میلگردي سبک مانند 

سقف هاي نرم و فرو رونده، مورد اسـتفاده قرار گیرد و اسـتفاده آن 

در سایر سطوح سبک منطقی نیســـت، چون صفحه تخت زیرین 

ممکن است سازه را دچار ضعف مقطعی نماید. 

اسپیســــــر فلت فیکس قادر به قرار دادن میلگرد از قطر 6 تا 18 

میلیمتر داخل شاخک هاي خود است. ولی قطعاً شـبکه میلگردي 

با قطر میلگردي باالي 14 میل، جزء شبکه هاي میلگردي متوسط 

محسـوب می شود و ممکن است استفاده از اسپیســر فلت فیکس 

مناسب نباشد . ولی به لحاظ اینکه این محصول مخصوص استفاده 

در سطوح نرم و فرو رونده است و اسپیســـــر قوي تري که چنین 

خصـــــوصیاتی داشته باشد ، در حال حاضر حداقل در بازار ایران 

وجود ندارد ، می بایســـت وزن سازه میلگردي و نیروهاي وارده را 

براي یک متر مربع محاسبه نمود و با توجه به توان باربري نقطه اي 

اسپیسـر فلت فیکس ، تعداد الزم را براي استفاده در یک متر مربع 

انتخاب نمود.

ا سپیسـر پالستیکی فلت فیکس براي سازه هاي  ا ز پیشنهاد می شود

ا ز  ا ســتفاده شــود و براي قطرهاي باالتر با قطر میلگرد حداکثر 14

ا ستفاده شود. اسپیسرهايا فقی قوي تر

دقت نمایید جا زدن میلگرد داخل اسپیسر پالستیکی بتن ، همراه 

با پیچش و چرخاندن بصـــــورت جانبی نباشد، زیرا ممکن است 

موجب شکستن شاخک هاي اسپیسر پالستیکی فلت فیکس شود.

وزن بسته تعداد در بستهسایز میلگردپوشش بتنی نام محصول

Name    Concrete 
cover   Bar size   Packing(QTY)  Weight(KG)

Flatfix  30 256-1610008/5

Flatfix  30 306-168006
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   اسپیسر ساید فیکس                             

Sidefix Spacer

اسپیسر ساید فیکس قطعه اي منحصـر به فرد و ویژه است که داراي 

قفل کن یکطرفه است و بر خالف سایر اسپیســرهاي مشـــابه براي 

سطوح افقی که میلگرد از باال روي اسپیسر جا زده می شود ، اسپیسر 

پالســتیکی ســاید فیکس از بغل به میلگرد جا زده می شــود. کاور 

پالستیکی ساید فیکس جزء گروه اسپیســـــــرهاي با توان باربري 

متوسط محســوب می شود . قابلیت ویژه نصـــب از بغل در مواردي 

بســیار حائز اهمیت و چاره ساز خواهد بود . ممکن است گاهاً پس از 

اسپیسر گذاري و بافت میلگردها و نصـب و تثبیت روي اسپیسـرها ، 

مشـخص شود که تعداد اسپیسـرکارگذاري شده به دالیل مختلف از 

جمله تعداد استاندارد در متر مربع ، تناسب با وزن سـازه میلگردي و 

... مناسب نیست و نیاز به افزایش تعداد اسپیسرها وجود داشته باشد. 

بدیهی است که در این گونه موارد بلند کردن شـبکه میلگردي جهت 

گذاشتن اسپیسر و یا بازکردن شبکه میلگردي جهت اسپیسر گذاري 

مجدد، کاري سخت و پر هزینه است . در این موارد اسپیســــر ساید 

فیکس با قابلیت جا زدن از بغل ، بدون نیاز به تغییر در ســــــــازه 

میلگردي، چاره ساز خواهد بود. اسپیســر ساید فیکس قادر به جاي 

دادي میلگرد از قطر 12 تا 25 میلیمتر درون شــــاخک قفل کننده 

خود می باشــد و توان تحمل بار نقطه اي تا 200 کیلوگرم را دارا می 

باشد. 

شرح

نحوه استفاده

میزان استفاده

نکـات

اسپیســر پالستیکی ساید فیکس داراي یک شاخک قفل کننده می 

باشــد که از بغل میلگرد جا زده می شـــود و در نهایت میلگرد روي 

نشــیمنگاه آن قرار گرفته و فاصله بین نشـــیمنگاه میلگرد تا سطح 

زمین یا سطح قالب پوشش بتنی روي میلگرد را ایجاد خواهد نمود.

فونداسیون ها و کف هاي نیمه سنگین :

 میزان مصرف 4 عددا سپیسر ساید فیکس در هر متــر مربع میب اشد. 

کف هاي سنگین و حجیم : 

میزان مصرف  6 ا لی 10 عددا سپیسـر ساید فیکس در متر مربعب ا توجه 

به حجم سازه و وزن شبکه میلگردي میب اشد. 

تیرها و پوترها : 

میزان مصرف 3 عدد در هر متر طول (در هر ردیف 2 عددب ا فاصله  60 ا لی 

70 سانتیمترا ز یکدیگر)

 اسپیسر پالستیکی ساید فیکس مخصوص استفاده در سازه هاي با 

وزن متوسـط، مانند تیرها ، پوترها ، کف هاي نیمه ســنگین و ... با 

توان باربري نقطه اي 200 کیلوگرم طراحی شده است.

چنانچه قرار است که اسپیسـر ساید فیکس در سازه سنگین و یا با 

تراکم آرماتور باال اســتفاده شــود، بهتر اســت ابتدا وزن شــبکه 

میلگردي به ازاي یک متر مربع محاســبه شــود و با توجه به توان 

باربري اسپیسـر ساید فیکس تعداد مورد نیاز براي استفاده در یک 

متر مربع مشخص شود. 

چنانچه پس از محاسـبه وزن شــبکه میلگردي در یک متر مربع ، 

تعداد به دست آمده در حد سنگین به باال باشد می توان از اسپیسر 

هارد فیکس به جاي اسپیســر ساید فیکس استفاده نمود تا از نظر 

اقتصــادي و زمان مورد نظر براي اسپیســر گذاري  نیز مقرون به 

صرفه باشد.

پیشــنهاد می شود اسپیســـر ساید فیکس براي سازه هاي با قطر 

میلگرد حداقل 14 مورد اســـتفاده قرار گیرد ، زیرا میلگردهاي با 

قطر پایین تر، درون شاخک کاور پالستیکی ساید فیکس به خوبی 

قفل و تثبیت نخواهند شد و حالت لقی خواهد داشت.

دقت نمایید جا زدن میلگرد داخل اسپیســـــر همراه با پیچش و 

چرخاندن بصورت جانبی نباشد، زیرا ممکن است موجب شکستن 

شاخک هاي اسپیسر پالستیکی شود.

اسپیســـر ساید فیکس براي قرارگیري میلگرد تا حداکثر قطر 25 

میلیمتر طراحی شـــده اســــت و چنانچه ایجاد کاور بتنی براي 

میلگردهاي با سایز غیر متعارف و بزرگتر از 25 میلیمتر وجود دارد 

، استفاده از اسپیســــــرهاي پالستیکی دیگر مانند هارد فیکس 

پیشنهاد می شود.

وزن بسته تعداد در بستهسایز میلگردپوشش بتنی نام محصول

Name    Concrete 
cover   Bar size   Packing(QTY)  Weight(KG)

Sidedfix 25

Sidedfix  30

 25

30

8-25

8-25

1000

750

9/8

8/5
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   اسپیسر یوفیکس                             

 Ufix Spacer

در برخی کف ها و سقف ها بنا به شـرایط و ضـوابط موجود، از شـبکه 

هاي میلگردي بافته شده آماده استفاده می شود که به دلیل وسـعت 

شبکه میلگردي قرار دادن اسپیسرهاي معمول زیر میلگردها نسـبتاً 

کار دشواري است . بدین منظور اسپیســـــر یو فیکس که فقط یک 

کرسی نشـیمن براي میلگرد است و فاقد شاخک می باشد، طراحی و 

تولید  می شود ، که قبل از پهن کردن شـبکه میلگردي روي سـطح 

چیده می شود و شبکه میلگردي روي آن قرار می گیرد . اسپیسـر یو 

فیکس جزء اسپیســـرهاي با توان باربري متوسط می باشد و قادر به 

تحمل بار نقطه اي تا 200 کیلوگرم را دارا می باشـــــــد و به دلیل 

نداشــتن شــاخک محدودیتی براي قرار گرفتن میلگرد با قطرهاي 

مختلف روي این اسپیسرها وجود ندارد .

شرح

نحوه استفاده

میزان استفاده

نکـات

اسپیســـر پالستیکی یو فیکس بدون شاخک قفل کننده می باشد و 

فاقد کارگیر می باشـد و میلگرد یا شــبکه میلگردي آماده به راحتی 

روي آن قرار می گیرد. در واقع اسپیســـر پالستیکی یو فیکس نقش 

کرسی نشیمن براي میلگرد را ایفا می کند. 

فونداسیون ها و کف هاي نیمه سنگین :

 میزان مصرف 4 عدد اسپیسر یو  فیکس در هر متــر مربع می باشد .

کف هاي سنگین و حجیم : 

میزان مصــرف  6  الی 10 عدد اسپیســـر یو فیکس  در متر مربع با 

توجه به حجم سازه و وزن شبکه میلگردي می باشد .

تیرها و پوترها : 

میزان مصرف اسپیسر یو فیکس 3 عدد در هر متر طول (در هر ردیف 

2 عدد با فاصله 60  الی 70 سانتیمتر از یکدیگر) می باشد.

اسپیســــر پالستیکی یو فیکس جهت استفاده در سازه هاي با وزن 

متوســط مانند تیرها ، پوترها ، کف هاي نیمه ســـنگین و ... با توان 

باربري نقطه اي 200 کیلوگرم طراحی شده است.

چنانچه قرار است، اسپیســــــر پالستیکی یو فیکس در سازه هاي 

سنگین و یا با تراکم آرماتور باال اسـتفاده شـود، بهتر اسـت ابتدا وزن 

وزن بسته تعداد در بستهسایز میلگردپوشش بتنی نام محصول

Name    Concrete 
cover   Bar size   Packing(QTY)  Weight(KG)

Ufix  25

Ufix  30

 25

30

Free

Free

1000

1000

6/3

7

Ufix  40  40Free10008/5

Ufix  5050Free5006/2

شبکه میلگردي به ازاي یک متر مربع محاسبه شود و با توجه به توان 

باربري اسپیســر یو فیکس ( 200 کیلوگرم بار نقطه اي) تعداد مورد 

نیاز براي استفاده در متر مربع مشخص شود. 

چنانچه پس از محاسبه وزن شبکه میلگردي در یک متر مربع ، تعداد 

به دست آمده در حد متوسط رو به سـنگین باشـد، می توان به جاي 

استفاده از فاصله نگهدار پالستیکی ساید فیکس در تعداد بیشــتر از 

اسپیسر هارد فیکس با تعداد کمتر  استفاده نمود، تا از نظر اقتصادي 

و زمان مورد نظر براي اسپیسر گذاري  نیز مقرون به صرفه باشد.

اسپیســر یو فیکس براي قرارگیري میلگرد با سایز آزاد طراحی شده 

است.  ولی به لحاظ توان باربري نقطه اي تا 200 کیلوگرم، باید دقت 

نمود که قادر به تحمل بار وارده سـازه میلگردي باشـد .بالطبع سـازه 

هاي میلگردي با قطر میلگرد باالي 25 میلیمتر ، سـازه ســنگین به 

حسـاب می آید و براي اینگونه سازه ها باید از اسپیســرهاي قوي تر 

مانند هاردفیکس استفاده نمود.

نکته : به دلیل عدم وجـود شـــاخک هاي قفل کن اســـتفاده از یو 

فیکس براي سازه هاي میلگردي که جابجایی و رفت و آمد زیاد و بتن 
ریزي حجیم در آن انجام می شود پیشنهاد نمی گردد.
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اسپیسر دابل فیکس                             

Doublefix Spacer

در بسیاري موارد سازه هاي بتنی بصورت دال بتنی اجرا می شوند که 

نیاز به قرارگیري دو شبکه یا دو ردیف میلگرد، جهت مســـلح سازي 

بتن می باشد . چنانچه بخواهیم براي اسپیســــرهاي ردیف پایین و 

ردیف باال بصورت مجزا اسپیسر مصرف کنیم از نظر اقتصادي مقرون 

بصـرفه نمی باشد و از طرفی دیگر، در بسـیاري از مقاطع شبکه هاي 

میلگردي پایین براي قرارگیري اسپیسر مورد استفاده، براي مش باال 

مزاحمت ایجاد خواهند نمود . بدین منظور اسپیســـــــر ویژه دابل 

فیکس، طراحی و تولید شده است.این اسپیسـر از دو بخش پایه و هد 

ساخته شده است و داخل یکدیگر مونتاژ می شوند . قســـــمت پایه 

اسپیسر پالستیکی دابل فیکس مخصوص قرارگیري مش هاي ردیف 

پایین دال و قسمت هد نیز مخصـوص قرارگیري مش هاي ردیف باال 

در دال می باشند. قســـمت پایه به دلیل پهناي کافی ، قابلیت جاي 

دادن میلگرد با سـایز آزاد را دارد ولی با توجه به توان باربري فاصــله 

نگهدار پالســـــــتیکی دو مش ، حداکثر میلگرد 28 میلیمتر براي 

قرارگیري روي پایه پیشـنهاد می شود. قســمت هد کاور پالستیکی 

دابل فیکس، نیـزقادر به جاي دادن میلگــرد تا حداکثــر قطــر 18 

میلیمتر را دارا می باشد. اسپیسـر دو مش دابل فیکس قادر به تحمل 

بار نقطه اي 150 تا 200 کیلوگرم را دارا می باشد که بر اساس ارتفاع 

اسپیسر متغیر خواهد بود. 

شرح

نحوه استفاده

میزان استفاده

نکـات

وزن بسته تعداد در بستهسایز میلگردپوشش بتنی نام محصول

Name    Concrete 
cover   Bar size   Packing(QTY)  Weight(KG)

Up 90

25/4032200 Down 25/407/6

9/6

10

10/8

12/1

13/3

16/9

11

Up 100

Up 110

Up 120

Up 130

Up 140

Up 150

 90

100

110

 120

130

 140

 150

 10-22

10-22

10-22

10-32

10-32

10-32

10-32

400

400

400

400

400

400

200

ابتدا نري یا هد را داخل شــــــیار موجود در پایه قرار دهید و تا حدي 

بفشـاریدکه به انتهایی ترین قسـمت پایه فرو رود . سپس میلگردهاي 

مش زیرین را روي پایه قرار دهید .الزم بذکر است که ارتفاع دو بال پایه 

اسپیســـر دابل فیکس، با دو بال دیگر متفاوت است و این امکان را می 

دهد که میلگردها بصـورت متقاطع روي هم قرار گیرند . پس از بافتن و 

چیدن میلگردهاي ردیف پایین ، میلگردهاي مش باال داخل  شـاخک 

هاي کارگیر هد دابل فیکس، قرار می گیرند.

دال هاي دو شبکه با وزن نرمال  :

 میزان مصرف استاندارد 4 عدد در هر متر مربع می باشد .

دال هاي دو شبکه با وزن سنگین  :

با محاسـبه وزن شــبکه میلگردي در یک متر مربع و در نظر گرفتن 

توان باربري اسپیسـر پالستیکی دابل فیکس، تعداد مورد نیاز  فاصله 

نگهدار پالستیکی دو مش براي یک متر مربع مشــــخص می شود. 

دقت شـود چنانچه شــبکه آرماتورها بیش از حد ســنگین باشــند 

بصـــورت کمکی از اسپیســـر هارد فیکس با فواصل 1 الی 2 متر از 

یکدیگر جهت مش هاي پایین و باال استفاده شود.

اسپیسر دو شبکه دابل فیکس مخصوص استفاده در سقف هاي دال 

بتنی و یا کف هاي بتنی با ضخامت نسبتاً باال که جهت مسلح سازي 

آنها از دو ردیف میلگرد استفاده شده است ، می باشد.

به  طور معمول در هر متر مربع 4 عدد اسپیسر دابل فیکس مصرف 

می شـود، ولی با توجه به وزن یک متر مربع ســازه میلگردي و با در 

نظر گرفتن توان باربري نقطه اي اسپیســــر دابل فیکس می توان 

تعداد مناسب براي هر متر مربع را به دست آورد.

چنانچه پس از محاسبه وزن یک متر مربع سـازه میلگردي، با توجه 

به بارهاي مرده و زنده ، وزن پایینی براي سـازه محاسـبه شـد ، می 

توان فاصله ها را بیشـتر کرد و برعکس زمانی که وزن یک متر مربع 

از ســازه فوالدي، با در نظر گرفتن ســایر نیروهاي وارده در هنگام 

اجراي پروژه، بیش از توان تحمل 4 عدد اسپیســر دابل فیکس ( در 

حالت نرمال ) در یک متر مربع باشد ، می توان تعداد اسپیســــــر 

مصرفی را افزایش داد.

چنانچه در شرایط خاص وزن شـبکه میلگردي پایین سـنگین تر از 

حد نرمال باشد، می توان بصــــــورت کمکی از پایه دابل فیکس، 

بصــــــورت تکی استفاده نمود .البته این کار با بهره گیري از سایر 

االسپیسـر ها ، مانند هاردفیکس ها نیز قابل انجام می باشد. مد نظر 

داشته باشید که در صورت سنگین بودن شـبکه میلگردي باال ، می 

توان در فواصــل منظم از هاردفیکس ها به عنوان تقویت، البه الي 

اسپیسر ها استفاده نمود .



9

     اسپیسر فلت بار                             

 Flatbar Spacer

ایجاد کاور بتن براي میلگرد روي ســــــطوح نرم و فرو رونده به دلیل 

احتمال فرو رفتن اسپیسر و به هم خوردن یکپارچکی فاصله آرماتورها 

با کف، موضوعی مهم و قابل توجه در فرآیند ایجاد پوشش بتنی بر روي 

میلگرد می باشد . بدین منظور اسپیسـر فلت بار قطعه اي ویژه و خاص 

است که داراي سطح مقطع بسیار بزرگتر نسبت به مورد مشـابه دیگر ( 

اسپیسر فلت فیکس ) می باشد. اسپیسر فلت بار قطعه اي مناسب براي 

ایجاد پوشـــش بتنی، جهت قرار گیري روي کف هاي نرم و فرو رونده 

مانند کف هاي پوشـیده شـده از فوم هاي پلی اسـتایرن می باشــد . از 

کاربردهاي ویژه این فاصـله نگهدار پالســتیکی آرماتور، قرار دادن دو 

ردیف میلگرد عمود بر هم یا متقاطع بر یکدیگـر در دهانه کارگیـر خود 

است . از این رو اسپیســــــر فلت بار براي قرار گرفتن در محل تقاطع 

میلگردها گزینه مناسـبی اسـت و این خاصــیت بدلیل اختالف اندازه 

موجود در ارتفاع دو نشـیمنگاه متقاطع اسپیسـر ممکن می شود. کاور 

پالستیکی فلت بارقادر به تحمل بار نقطه اي 120 تا 150 کیلوگرم می 

باشـــند و قادر به جاي دادن میلگرد از قطر 8 تا 16 میلیمتر میان فک 

هاي کارگیر خود می باشد.

شرح

نحوه استفاده

میزان استفاده

نکـات

اسپیسـرفلت بار ویژه جاي گذاري در محل تقاطع میلگردها می باشد 

و اسـاسـاً بدین هدف طراحی و تولید شـده اسـت و اسـتفاده از آن در 

محل هاي دیگر کار منطقی و مقرون به صرفه اي نمی باشد.

سطوح گسترده با وزن نرمال :

 میزان مصرف 4 عدد در هر متر مربع می باشد .

سطوح گسترده با وزننسبتاً سنگین :

چنانچه سازه میلگردي بنا به شرایط خاص سازه از میلگردهاي با قطر 

باال سـاخته شـده باشـد و یا تراکم آرماتورها به حدي زیاد باشــد که 

خارج از توان تحمل نرمال اسپیســــر فلت بار ( 4 عدد در متر مربع ) 

باشد ، می بایســت با محاسبه دقیق وزن شبکه میلگردي و با در نظر 

داشتن توان تحمل بار نقطه اي اسپیسر فلت بار تعداد اسپیسـر مورد 

نیاز را محاسبه نمود . 

اسپیسر پالستیکی فلت بار مخصـوص استفاده بر روي سطوح نرم و 

فرو رونده مانند بلوك هاي پلی استایرن طراحی و تولید شده است.

بهترین محل قرارگیري اسپیســر پالستیکی فلت بار ، محل تقاطع 

میلگردها می باشد.

استفاده از اسپیســـر فلت بار در روي سطوح معمولی مانند سطوح 

بتنی و سطح قالب ها مناسب نمی باشد، زیرا به دلیل داشتن سـطح 

مقطع نسـبتاً بزرگ و همسـطح با کف ،  ضعفهاي نســبی سازه اي 

ایجاد خواهد نمود.

چنانچه شبکه آرماتور بندي بصـــورت غیر متعارف سنگین است، 

پیشـنهاد می شود از اسپیسـرهاي افقی دیگر مانند اسپیسـر هارد 

فیکس مابین فاصــله نگهدار ســـطوح نرم و فرو رونده ( فلت بار ) 

استفاده نمود. 

وزن بسته تعداد در بستهسایز  نام قطعه

Name   size   Packing(QTY)  Weight(KG)

Flatbar 25/308-14

8-14

250

250

6/5

7/2

8-142508/5

Flatbar 40/50

Flatbar 60/70
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   اسپیسر ویل فیکس                             

Wheelfix Spacer

تعیین کاور بتنی روي میلگردها در سطوح عمودي ، مانند سایر المان 

هاي سازه اي ضروري می باشد . بسـیار دیده شده است که در دیوارها 

یا ستون هاي بتنی ،بخشـــی از بتن ریخته شده  و میلگرد زنگ زده ،  

در فاصله کمی با سطح نمایان است. این مشـکل به این دلیل است که 

پوشش بتنی براي میلگرد بصورت یکسان رعایت نشده  و در مقاطعی 

میلگردها به سـطح نزدیکتر شـده اند و پوشـش بتنی اسـتاندارد روي 

میلگرد را فرا نگرفته اســــت .به دلیل نفوذ عوامل محیطی مخرب به 

داخل بتن ، خوردگی میلگردها اتفاق افتاده و بر اسـاس این خوردگی 

میلگرد انبســاط یافته و موجب تخریب مقطع بتنی شده است . براي 

ایجاد پوشش بتنی دقیق در سطوح عمودي، از اسپیسر هاي دایره اي 

شکل که به نامهاي اسپیســـر ویل فیکس ، اسپیســـر خورشیدي یا 

اسپیسر چرخی شناخته شده است استفاده می شود. 

فاصله نگهدار پالستیکی  ویل فیکس مخصــوص استفاده در سطوح 

عمودي مانند دیوار ها ، ســتون ها ، مقاطع مدور و . . . در بتن هاي در 

جا یا پیش ساخته، به صورت گســـترده مورد استفاده قرار می گیرد . 

ویل فیکس ها مطابق اسـتاندارد BSI 7973 طراحی و تولید شـده 

اند که  بتوانند در مقابل بتن سیال، مانعی ایجاد نکنند . ویل فیکس ها 

داراي قفل کن بســــیار قوي در مرکز خود، براي گرفتن میلگرد می 

باشند. وجود شاخک ها در اطراف ویل فیکس ها موجب می شود تا در 

برابر ویبره و ارتعاش شدیدي که در هنگام بتن ریزي انجام می شـود ، 

اثري از آن بر روي ســـطح بتن به جا نماند و مانع نفوذ یون هاي کلر ، 

سولفات ها ، اسید ها و عوامل مخرب به داخل بتن شـوند . اسـتفاده از 

ویل فیکس در سـطوح عمودي این مزیت را ایجاد می کند که شـبکه 

هاي میلگردي نســبت به قالب کامالً موازي قرار گیرد و از پیچیدگی 

آرماتور داخل قالب جلوگیري می کند . توان باربـري ویل فیکس ها با 

توجه به قطر و سایز میلگرد خور متفاوت است و بسته به سایز اسپیسر 

طراحی خاصی براي جاي دادن میلگرد با قطر مناسـب در نظر گرفته 

شده است.

شرح

نحوه استفاده

میزان استفاده

اسپیسر پالستیکی ویل فیکس عموماً بر روي کمرکش ها (خاموت ها) 

به صورت عمودي نصب می شوند.

ا ي ممکنا ســت کاور پالســتیکی گرد، روي  در شـرایط خاص سـازه

میلگردهايا صلی نیز جاي گذاري شود.

دیوار و سطوح عمودي با نیروي وارده نرمال از سوي قالب هاي بتن :

 میزان مصـرف 3 عدد در هر متــر مربعب راي هـرطرفا ز سطـوح آرماتور 

بندي میب اشد.

وزن بسته تعداد در بستهسایز میلگردپوشش بتنی نام محصول

Name    Concrete 
cover   Bar size   Packing(QTY)  Weight(KG)

Wheelfix 20

Wheelfix 25

 20

25

8-16

8-16

1000

1000

8/5

9/2

Wheelfix 30

Wheelfix 40

 30

40

8-20

8-20

750

400

8/8

6/8

Wheelfix 50

Wheelfix  50

 508-20

10-28

300

200

6

5

Wheelfix 60

Wheelfix 75

 60

75

8-20

8-14

200

150

6/5

6

Wheelfix 75

Wheelfix  100

 75

100

12-28

12-28

100

100

5/8

7/5

 50

ـنگین تر مانند قالب هاي تونل   سـطوح عمودي با قالب بندي ویژه و س

فرم :

 میزان مصرف  4  تا  6  عدد در هر متــر مربعب راي هر طرف دیوار میب اشد.

ستون ها: 

میزانا ستفاده در ستون ها تاا بعاد 50*50 حداقل 16 عـدد در هر ستون 

3 متري میب اشد (در هـر ضلع خاموت 2 عددن صـــب شود و در هرا رتفاع 

1/5 متر تکرار شود). چنانچها بعاد ستونا ز 50 سانتب زرگترب اشـد تعداد 

مصـرفا سپیسـر پالستیکی ویل فیکس در یک ستون سه متري ممکن 

است تا 48 عددافزایش یابد.

نکـات
چنانچه خاموت یا کمرکش خارجا ز شبکه آرماتورها قرار گرفتهب اشد، 

ا ز یکدیگر 75 سانتیمتر درن ظر گرفته شود.  باید فاصله ویل فیکس ها

 چنانچه خاموت ها یا کمرکش ها داخل شـبکه آرماتوربنديب اشـند، 

ب ه میلگرد هايا صــلی  باید فاصـلهن گهدار پالســتیکی ویل فیکس را

عمودين صبن مود.

ب راي سطوح عمودي طراحی  ا ستفاده اسپیســــر ویل فیکس جهت 

شدها ست وا ستفادها ز آنب راي سطوحا فقی مناسبن میب اشد.
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   اسپیسر ویلسان                             

 Wheelsun Spacer

تعیین کاور براي ســطوح عمودي که در معرض قالب هاي ســنگین 

هستند، توسط اسپیسـر پالستیکی ویل فیکس به لحاظ وجود دندانه 

در اطراف اسپیســر و احتمال شکســـتن در اثر برخورد با قالب و در 

نتیجه کاهش یکپارچگی در پوشش بتنی میلگرد، مناسب نمی باشد. 

همچنین در مورد قالبهاي رونده و باالرونده نیــــــــز همین امکان 

شکستن دندانه ها و یا حتی شکسـتن اسپیسـر در اثر جابجایی وجود 

دارد. به همین دلیل اسپیســـر پالستیکی ویلســـان یا اسپیســــر 

خورشیدي، با طراحی و فرم ویژه تولید شده است. اسپیسر ویلسان یا 

خورشیـدي مخصــوص استفاده در سطوح عمودي با وزن متوسط و 

همچنین سطوح مورد نظر براي بتن ریزي توسط قالبهاي رونده و باال 

رونده می باشد . این اسپیسرها فاقد دندانه در محیط بیرونی خود می 

باشـند و محیط خارجی آنها توســط کمان هاي منظم با اســتقامت 

مناسب پوشیده شده است ، این ویژگی احتمال شکســــتن دنـدانه 

هاي اسپیسـر در تماس با قالب، در اسپیسـر خورشیدي ویلســان را 

منتفی می کند . فاصله نگهدار پالستیکی ویلسان در انواع ستون هاي 

عمودي مانند دیوارها ، ستون ها ، مقاطع مدور و . . . در بتن هاي درجا 

یا پیش ساخته به صورت گسترده مورد استفاده قرار می گیرد .

شرح

نحوه استفاده

میزان استفاده

نکـات

اسپیسر پالستیکی ویلسانمعموالً  بر روي کمرکش ها (خاموت ها) به 

صورت عمودي جا زده می شود.

در شرایط خاص سازه اي ممکن است کاور پالستیکی گرد خورشیدي،  

روي میلگردهاي اصلی نیز نصب شوند.

دیوارها و سطوح عمودي با قالب بندي نرمال:

 میزان مصرف 3 عدد در هر متــر مربع براي هـریک از طرفین سطح 

می باشد.

 سـطوح عمودي با قالب بندي ویژه و سـنگین تر مانند قالب 

هاي رونده :

 میزان مصرف 4ت ا 6  عدد در هر متــر مربعب راي هر طرف دیوار میب اشد.

چنانچه در شــــبکه آرماتور بندي خاموت یا کمرکش ها  بیرون  از 

شبکه آرماتورها قرار گرفته باشد، باید فاصله اسپیســــــــــرهاي 

خورشیدي ویلسان  از یکدیگر 75 سانتیمتر در نظر گرفته شود. 

چنانچه خاموت ها یا کمرکش ها داخل شـبکه آرماتوربندي باشـند 

باید فاصله نگهدار پالستیکی ویلســـــــان را به میلگرد هاي اصلی 

عمودي نصب نمود.

اسپیسر ویلسان جهت استفاده در سطوح عمودي طراحی شده است 

و استفاده از آن براي سطوح افقی مناسب نمی باشد.

وزن بسته تعداد در بستهسایز میلگردپوشش بتنی نام محصول

Name    Concrete 
cover   Bar size   Packing(QTY)  Weight(KG)

Wheelsun 50

Wheelsun 75

 50

75

8-22

8-22

250

100

5/5

5/3

ستون ها: 

میزان استفاده در سـتون ها تا ابعاد 50*50 حداقل 16 عـدد به ازاي 

ارتفاع هر ســتون 3 متري می باشــد (در هـر ضــلع خاموت 2 عدد 

اسپیسر نصـب شده و در هر ارتفاع 1/5 متر تکرار شود). چنانچه ابعاد 

ستون از 50 سانت بزرگتر باشد تعداد اسپیسر پالستیکی ویل فیکس 

در همین ارتفاع ممکن است تا 48 عدد افزایش یابد .



وزن بسته تعداد در بستهسایز میلگردپوشش بتنی نام محصول

Name    Concrete 
cover   Bar size   Packing(QTY)  Weight(KG)

Keyjfix 50

Keyjfix 75

 50

75

8-14

8-14

50

50

3/2

4/3
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   اسپیسر کیج فیکس                             

Cagefix Spacer

جهت انجام شمع کوبی ، قفسـه هاي شمع بافته شده و به داخل چاه 

حفاري شده فرستاده می شود ، که در این حالت نیاز به اسپیسرهایی 

با اطراف مستحکم و صاف می باشد که در اثر این حرکت ها نشـکند، 

همچنین این موضوع در بسـیاري از سازه هاي خاص که نیاز به قالب 

بندي سنگین دارند، نیز دیده می شود . اسپیســــــر دایره اي کیج 

فیکس به همین منظور طراحی و تولید شده است و داراي اسـتقامت 

باالیی نسـبت به کلیه اسپیسـرهاي مشـابه مورد استفاده در  سطوح 

عمودي، است . کاور پالستیکی کیج فیکس مخصـوص ایجاد پوشش 

بتنی در شـمع بندي هاي سـتونی یا شـبکه اي می باشــند و عمده 

مصــرف آنها در پایه پل ها ، قالب هاي لغزنده ، قالب هاي باال رونده ، 

سازه هاي دریایی و به طـور کلی کارهاي عمودي سنگین می باشــد 

. کیج فیکس ها فاقد دندانه در محیط خود هســــتند و این مزیت را 

ایجاد می کنند که در اثر حرکت و روندگی قالب ها هیچ آســیبی به 

اسپیسـر و به طبع آن به سازه وارد نشــود . فاصله نگهدار پالستیکی 

کیج فیکس توان باربري نقطه اي تا 300 کیلوگرم را دارا می باشـد و 

قادر به جاي دادن میلگرد از قطر 8 تا 14 میلیمتر، میان شاخک هاي 

خود می باشد.

شرح

نحوه استفاده

میزان استفاده

نکـات

جهت استفاده در قفسه شمع، اسپیسرهاي کیج فیکس پس از بافته 

شدن میلگردهاي شبکه قفسه شمع، در زمانی که قفسه شمع آماده 

ورود به چاه حفـاري شده است، روي میلگرد هاي اسپیرال (خاموت 

ها) نصــــــب می شود تا فاصله الزم جهت پوشش بتنی میلگردها 

نسبت به خاك را ایجاد کند.

جهت اســتفاده در ســطوح عمودي با قالبهاي ســنگین و رونده ، 

اسپیسر کیج فیکس روي کمرکش ها ( خاموت ها ) نصب می شود.

شبکه هاي قفسه شمع : 

میزان مصــرف اسپیســـر کیج فیکس  8 عـدد در حول قطر شبکه 

میلگردي می باشـد و باید در هر ارتفاع 1 متري تکرار شود.

قالبهاي سنگین و رونده :

میزان مصرف 4 تا 6 عدد در هر متر مربع از سطح می باشد .

اسپیســر پالستیکی کیج فیکسمخصـــوص استفاده براي سطوح 

عمودي که توســط قالبهاي ســـنگین و رونده اجرا می شـــوند و 

همچنین براي قفسه شمع هاي حفاري، طراحی و تولید شده است.

سعی شــود حتی االمکان کیج فیکس ها پس از بافته شـدن شـبکه 

هاي میلگردي و قبل ورود به چاه حفاري نصب شوند.

اسپیســـــر دایره اي کیج فیکس جهت استفاده در سطوح عمودي 

سنگین تولید شده است و براي استفاده در سطوح افقی مناسب نمی 

باشد.
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   اسپیسر راندبیس                             

Rondbase Spacer    

در برخی مقاطع بتنی مانند کف سازي سوله ها و یا برخی سقف ها که 

بنا بر شـــــرایط خاص بتن ریزي آنها با ضــــــخامت کم انجام می 

شود،معموالً براي مســلح سازي بتن از مش هاي آماده یا شبکه هاي 

میلگردي آماده بافته شـده در کارخانه، اسـتفاده می شـود . این مش 

هامعموالً در اندازه هاي 3*1 یا 2*1 متر تولید می شــــوند و پس از 

آماده سازي بستر و اسپیسر گذاري ، شبکه هاي میلگردي روي سطح 

پهن می شوند. قرار دادن اسپیسـرهاي افقی معمول، مانند اسپیســر 

مینی فیکس یا ماکس فیکس و ... که داراي شاخک قفل کن هسـتند 

جهت ایجاد پوشـش بتنی زیر این مش ها کار دشـواري اســت. بدین 

منظور اسپیسر راند بیس که بصورت دایره اي است و داراي پایه هایی 

که تنظیم کننده ارتفاع می باشند طراحی و تولید شده اند .اسپیســر 

راندبیس روي ســــــــــطح قرار گرفته و مش ها روي آنها پهن می 

شوند.اسپیســــر راند بیس یک فاصله نگهدار ساده و مقرون به صرفه 

براي دال ها ، سـقف هاي سـبک و قطعات پیش سـاخته می باشــد .  

رانـد بیس قادر به تحمل بار نقطه اي تا 200 کیلوگرم می باشـــد و با 

توجه به نداشـــــــتن کارگیر محدودیتی براي قرارگیري میلگرد با 

سایزهاي مختلف براي اسپیسر پالستیکی راند بیس وجود ندارد. 

شرح

نحوه استفاده

میزان استفاده

نکـات

کفسازي : پس از آماده سازي بسـتر ( اجراي بتن مگر ) فاصـله نگهدار 

پالستیکی راند بیس روي سطح با فواصل مشـخص قرار گرفته و شبکه 

میلگردي روي آن قرار می گیرد.

سـقف ها : پس از قالب بندي سـقف کاور پالسـتیکی راند بیس روي 

ســطح با فاصـــله هاي منظم قرار گرفته و ســـپس مش آماده روي 

اسپیسرها قرار می گیرد.

کف سازي با وزن شبکه میلگردي نرمال : 

میزان مصرف 2 عدد در هر متر مربع می باشد . 

کف سازي با وزن شبکه میلگردي نسبتا سنگین : 

میزان مصرف 4 عدد در هر متر مربع می باشد .

سقف هاي وسیع با وزن مش نرمال :

میزان مصرف 2 عدد در هر متر مربع می باشد .

 سقف هاي وسیع با وزن مش سنگین :

میزان مصرف 4 عدد در هر متر مربع می باشد .

ـد بیس براي شبکه هاي میلگـردي 10 × 10 و 15 × 15  استفاده از راـن

پیشنهاد می گردد.

اسپیسـر راند بیس مخصــوص استفاده در بتن هاي مســلح شده، 

بوسیله مش هاي آماده، طراحی شده اسـت و براي سـازه هاي بتنی 

که می بایســـــــت آرماتور بندي درجا انجام شود و نیاز به تثبیت 

آرماتورها در شاخک هاي اسپیســـر جهت تنظیم می باشد ، گزینه 

مناسبی نیست.

چنانچه شبکه میلگردي با توجه به شرایط خاص سازه با قطر باال در 

نظر گرفته شده است، پیشنهاد می شود از اسپیسرهاي هاردفیکس 

و یا ساید فیکس به عنوان تقویتی البالي اسپیســــرهاي راندبیس 

استفاده شود.

وزن بسته تعداد در بستهسایز میلگردپوشش بتنی نام محصول

Name    Concrete 
cover   Bar size   Packing(QTY)  Weight(KG)

1522100 Round base 153/2

3/6

4

4/4

4/9

5/2

 20

25

30

 35

40

100

100

100

100

100

22

22

22

22

22

Round base 20

Round base 25

Round base 30

Round base 35

Round base 40
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   اسپیسر النگ بیس                            

Longbase Spacer

در بسـیاري از پروژه هاي  بتنی مانند اجراي کف سالن هاي صنعتی  

و سـقف ها، با توجه به مالحظات خاص و اسـتفاده از تکنولوژي هاي 

نوین،  ضخامت پایین براي اجرا در نظر گرفته می شـود،معموالً براي 

آرماتورگذاري اینگونه سازه ها کهمعموالً سطوح گسترده اي هستند، 

از مش هاي آماده یا شـــبکه هاي میلگردي آماده بافته شــــده که 

بصـــورت آماده در کارخانه تولید شده است ،  استفاده می شود .این 

مش هاي آماده معموالً در ابعاد 3*1 یا 2*1 متر تولید می شــوند و 

پس از آماده سازي بسـتر و اسپیســر گذاري ، شبکه هاي میلگردي 

روي سطح پهن می شوند. قرار دادن اسپیسرهاي افقی معمول مانند 

اسپیسر مینی فیکس یا ماکس فیکس و ... که داراي شاخک قفل کن 

هســـتند جهت ایجاد پوشش بتنی زیر این شبکه هاي میلگردي به 

دلیل وسعت آنها ، کار دشواري است. بدین منظور از اسپیســـرهاي 

النگ بیس که بصورت خطی یا طولی  هسـتند و داراي پایه هایی که 

تنظیم کننده ارتفاع می باشند استفاده می شود. اسپیسر النگ بیس 

روي سطح قرار گرفته و مش ها روي آنها پهن می شوند.اسپیســــر 

النگ بیس یک فاصله نگهدار سـاده و مقرون به صـرفه براي دال ها ، 

سقف هاي سبک و قطعات پیش ساخته می باشـد . کاور پالسـتیکی 

رانـد بیس قادر به تحمل بار نقطه اي تا 200 کیلوگرم می باشــد و با 

توجه به نداشـــــــتن کارگیر محدودیتی براي قرارگیري میلگرد با 

سایزهاي مختلف براي اسپیسر پالستیکی النگ بیس وجود ندارد .

شرح

نحوه استفاده

میزان استفاده

نکـات

کفسـازي : پس از آماده سازي زیرآیند  ( اجراي بتن مگر ) اسپیســر 

پالستیکی النگ بیس روي سطح با فواصل مشـــــخص قرار گرفته و 

شبکه میلگردي روي آن قرار می گیرد.

سقف هاي وسیع  : پس از قالب بندي سـقف و انجام زیر سـازي هاي 

مربوط به قالب بندي ، فاصله انداز  پالستیکی النگ بیس روي سطح با 

فاصله هاي منظم قرار گرفته و سپس مش آماده روي اسپیســرها قرار 

می گیرد.

نکته : اسپیسرهاي پالستیکی النگ بیس را می توان بصورت خطی در 

یک ردیف قرار داد و یک الین اسپیسـر ایجاد نمود و سپس شبکه هاي 

میلگردي را روي انها قرار داد.

کف سازيب ا وزن شبکه میلگردين رمال:  

میزان مصرف 2 عدد در هر متر مربع میب اشد. 

 کف سازي با وزن شبکه میلگردي نسبتا سنگین : 

میزان مصرف 4 عدد در هر متر مربع می باشد .

سقف هاي وسیع با وزن مش نرمال :

میزان مصرف 2 عدد در هر متر مربع می باشد .

استفادها ز النگب یسب راي شـبکه هاي میلگـردي 10 × 10 و 15 × 15 

پیشنهاد می گردد.

فاصله نگهدار پالستیکی  النگ بیس مخصــــوص استفاده در بتن 

هاي مســـلح شده توسط مش هاي آماده طراحی شده است و براي 

سازه هاي بتنی که می بایسـت آرماتور بندي درجا انجام شود و نیاز 

به تثبیت آرماتورها در شاخک هاي اسپیسر جهت تنظیم می باشد ، 

گزینه مناسبی نیست.

چنانچه شبکه میلگردي با توجه به شرایط خاص سازه با قطر باال در 

نظر گرفته شده است، پیشنهاد می شود از اسپیسرهاي هاردفیکس 

و یا ســاید فیکس به عنوان تقویتی، البالي کاور پالســتیکی النگ 

بیس استفاده شود.

وزن بسته تعداد در بستهسایز میلگردپوشش بتنی نام محصول

Name    Concrete 
cover   Bar size   Packing(QTY)  Weight(KG)

1522200 Langbase 156

6/4

6/9

7/4

 20

25

30

200

200

200

22

22

22

Langbase 20

Langbase 25

Langbase 30
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اسپیسر تیرچه تک تقویت                             

Bar Spacer 1Dol

استفاده از خرپاهاي آماده براي ساخت تیرچه، سالهاست که مرسـوم 

شــده اســـت . این خرپاها با توجه به جزئیات مورد نظر در کارخانه 

تولید و به محل پروژه و یا کارگاه تیرچه سـازي حمل می شــود . در 

طول حمل خرپاها و یا تخلیه و بارگیري آنها ممکن اسـت زاویه خرپا 

دچار تغییر شود و الزم است قبل از استفاده، این فاصله تنظیم شـود 

که کاري سخت و طاقت فرساست. بدین منظور اسپیسـر پالستیکی 

تیرچه با اندازه اســتاندارد و همچنین قابلیت جازدن میلگرد تقویتی 

طراحی و تولید شده ست. اسپیسـر تیرچه تک تقویت محصـولی کار 

آمد جهت تعیین فاصـله مناسـب، براي خرپاهاي تیرچه آماده و قرار 

دادن آن ها داخل قالب هاي فلزي ، تیرچه یافوندوله می باشــد . این 

محصـول عالوه بر دارا بودن دو قفل کن در دو سوي خود، داراي یک 

کارگیر قفل کن در وسط خود می باشد که مخصــــوص قرار گیري 

میلگرد تقویت تیرچه می باشد . همچنین از این محصــــــــول در 

تکنولوژي هاي نوین ســاخت و ســاز به طورمثال ســقف هاي دال 

مجوف ( ســقف وافل ) می توان تیرچه گذاري را فقط با اســتفاده از 

خرپا و اسپیسـر تیرچه، در فضــاي خالی بین بلوك هاي وافل ایجاد 

نمود. اسپیسـر تیرچه تک تقویت قادر به جاي دادن میلگرد از قطر 6 

تا 16 میلیمتر درون کارگیرهاي خود می باشـــد و قادر به تحمل بار 

نقطه اي تا 50 کیلوگرم می باشد.

شرح

نحوه استفاده

میزان استفاده

نکـات

حمل و نقل خرپاي تیرچه : 

درهنگام حمل و نقل خرپاهاي آماده از محل کارخانه به پروژه و براي 

جلوگیري از دفرمه شدن ، روي میلگردهاي اصلی خرپاها نصب شـده 

سپس بارگیري روي ماشین انجام شـود .

ساخت تیرچه :

 به فواصل مورد نیاز داخل قالب فلزي تیرچه یا فندوله قرار می گیرد، 

ســپس خرپاي تیرچه داخل آن قرار داده شـــده و ســپس میلگرد 

تقویت داخل قفل کن ثابت شود  .

استفاده در قالبهاي وافل ( سقف هاي دال مجوف )

اسپیسر پالستیکی تیرچه با فواصل منظم در فضـاي خالی بین بلوك 

ها قرار گرفته و ســپس خرپا داخل شــاخک ها قرار گرفته و میلگرد 

تقویتی جاي گذاري می شود.

حمل و نقل خرپاي تیرچه : 

با فواصل دو متر از یکدیگر ، به میلگردهاي اصلی نصب شود.

ساخت تیرچه :

در هر متر از طول تیرچه، 1 عدد مورد نیاز است.

استفاده در قالبهاي وافل ( سقف هاي دال مجوف )

با فواصل 75 سانتیمتر نسبت به یکدیگر جاي گذاري شود.

عدم استفاده از این محصول می تواند خسـارات زیانباري را از لحاظ 

دفرمه شـدن خرپاها و پیچیدگی تیرچه ها و در نتیجه ایجاد ضـعف 

سازه اي ایجاد کند.  

استفاده از اسپیسر پالستیکی تیرچه، هزینه ساخت تیرچه ، حمل تا 

پروژه و زمان اجرا را در پروژه هاي دال مجوف بصـورت چشـمگیري 

کاهش می دهد.

استفاده از اسپیســـر تیرچه موجب تولید تیرچه با کیفیت با رعایت 

جزییات مربوطه، مطابق استاندارد خواهد شد.

وزن بسته تعداد در بستهسایز میلگردپوشش بتنی نام محصول

Name    Concrete 
cover   Bar size   Packing(QTY)  Weight(KG)

156-161000 Bar Spacer 1Dol12
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   اسپیسر تیرچه دو تقویت                             

Bar Spacer 2Dol

استفاده از خرپاهاي استاندارد  آماده براي ساخت تیرچه سـالهاسـت 

که مورد توجه قرار گرفته اســـــــت . این خرپاهاي آماده با توجه به 

جزئیات مورد نظر در کارخانه تولید و به محل پروژه و یا کارگاه تیـرچه 

ســازي حمل می شـــود .  معموالً در طول حمل خرپاها و یا تخلیه و 

بارگیري آنها ممکن اســـت زاویه خرپا دچار تغییر شــــده و یا دچار 

پیچیدگی شـود.  بنابراین الزم اسـت قبل از اســتفاده از خرپاها براي 

ساخت تیرچه ، این فاصله تنظیم شود که کاري دشوار و زمان بر است 

و معموالً نتیجه مطلوبی در بر ندارد. جهت رفع این مشـکل اسپیســر 

پالسـتیکی تیرچه دو تقویت با اندازه اسـتاندارد و با قابلیت قرارگیري 

دو عدد میلگرد تقویتی طراحی و تولید شده است.  اسپیسر تیرچه دو 

تقویت محصــولی کار آمد جهت تعیین فاصله مناسب براي خرپاهاي 

تیـرچه آماده و قـرار دادن آن ها داخل قالب هاي فلــزي ، تیــرچه یا 

فوندوله می باشد . این محصــول عالوه بر دارا بودن دو قفل کن در دو 

سوي خود، داراي دو عدد کارگیر قفل کن در وسط خود می باشـد که 

مخصـــــوص قرار گیري میلگردهاي تقویتی می باشد . همچنین از 

اسپیسر تیرچه می توان در تکنولوژي هاي نوین ساخت و ساز، به طور 

مثال سقف هاي دال به شیوه دال مجوف ( سـقف وافل ) جهت تیرچه 

گذاري مستقیم و  فقط با استفاده از خرپا و اسپیسـر تیرچه در فضـاي 

خالی بین بلوك هاي وافل استفاده  نمود. اسپیســر تیرچه دو تقویت 

قادر به جاي دادن میلگرد از قطر 6 تا 14 میلیمتـر درون کارگیـرهاي 

خود می باشد و قادر به تحمل بار نقطه اي تا 50 کیلوگرم می باشد.

شرح

نحوه استفاده

میزان استفاده

نکـات

حمل و نقل خرپاي تیرچه : 

در هر 2 متر از طول خرپاي تیرچه یک عدد مورد نیاز است.

ساخت تیرچه :

در هر متر از طول تیرچه، 1 عدد مورد نیاز است.

استفاده در قالبهاي وافل ( سقف هاي دال مجوف )

با فواصل 75 سانتیمتر نسبت به یکدیگر جاي گذاري شود.

عدم استفاده از این محصول می تواند خسارات زیانباري را از لحاظ 

دفرمه شدن خرپاها و پیچیدگی تیرچه ها و در نتیجه ایجاد ضـعف 

سازه اي بوجود آورد .  

استفاده از اسپیســــر پالستیکی تیرچه دو تقویت  هزینه ساخت 

تیـرچه ، حمل تا پـروژه و زمان اجـرا را در پـروژه هاي دال مجوف، 

بصورت چشمگیري کاهش می دهد.

استفاده از اسپیسر تیرچه دو تقویت موجب تولید تیرچه با کیفیت، 

با رعایت جزییات مربوطه مطابق استاندارد خواهد شد.

وزن بسته تعداد در بستهسایز میلگردپوشش بتنی نام محصول

Name    Concrete 
cover   Bar size   Packing(QTY)  Weight(KG)

156-16500 Bar Spacer 2Dol6/8

حمل و نقل خرپاي تیرچه : 

درهنگام حمل و نقل خرپاهاي آماده از محل کارخانه به پروژه ،جهت 

جلوگیري از دفرمه شدن ، روي میلگردهاي اصلی خرپاها نصـب می 

شود، سپس بارگیري روي ماشین انجام شـود .

ساخت تیرچه :

 به فواصــل مورد نیاز داخل قالب فلزي تیرچه یا فوندوله قرار گرفته،  

سپس خرپاي تیرچه داخل آن قرار داده شــده و میلگردهاي تقویت 

داخل قفل کن ها قرار گیرد  .

استفاده در قالبهاي وافل ( سقف هاي دال مجوف )

اسپیسر پالستیکی تیرچه با فواصل منظم در فضاي خالی بین بلوك 

ها قرار گرفته و ســپس خرپا داخل شـــاخک ها قرار می گیرد و در 

نهایت میلگردهاي  تقویتی جاي گذاري می شود.
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اسپیسر نیلینگ

neyling spacer

عملیاتن یلینگ یا میخکوبی، روش خالقانه مهندسینا سترالیاییب ود که 

در دهه 60 میالدي جهت پایدارسازي جداره هاي  تونلب کار گرفته شـد. 

برايا جراين یلینگا بتدا دیوارهها رگالژ میشوند. سپس شبکه مش هاي 

فوالديب وسیله میخهاي 50سانتیمترين صــــب میشوند و روي آنب ه 

ضـخامت حدود 10 تا 15 سـانتیمترب تن پاشـی ( شـاتکریت) میشـود. 

مرحلهب عد حفاري گمانهها و جا زدن میلگرد یا کابلا ســــــت. درا دامه 

ب ا دوغاب سـیمان تزریق شـده و پسا ز گیرش دوغاب، هدن یلها  گمانهها

ا نجام  ب ا کمک گروت هاي ویژه ا ین کار بســته میشـــود.کها لبتها مروزه

ب دین ترتیبن یروي رانش خاكا ز طریق مش و شاتب ه هدن یل  میشـود.  

اعمال می شــــــود ون یروي هدن یلهاا ز طریقن یلهاب ه توده خاك منتقل 

میگردد. گویی رانش خاكا ز طریق سیســتمن یلینگب ه خود خاك مهار 

ن یلینگ یا میخکوبیب عدها توسط مهندسین آلمانی و فرانسـوي  میشود.

.امروزها ستفادها ز  در پایدارسازي ترانشـهها، تونلها و پلهاب ه کار گرفته شد

نیلینگ به طور گســــترده در پروژه هاي  مختلف عمرانی،ن ظیر تثبیت 

ترانشـه هاي خط آهن وب زرگراهها، ساخت سازه هاين گهبان گودبرداري 

شده در مناطق شهري جهتا حداث سـاختمانهايب لند مرتبه که شـامل 

چندین طبقه در داخل زمین هســــتند و تثبیت شیبهاي زمین درب رابر 

لغزشهايا حتمالیب ه کارب ســـته می شود.  جهتا نجام عملیاتن یلینگ 

نیازب ها سپیسـر خاصیا ست که عملیات کاشتب ولت ون یلینگ را ساده تر 

نماید. ا سپیسرن یلینگ جهت پوشش میلگردهايا نکراژ و تحکیم خاك و 

ا نکرب لت ها موردا سـتفاده قرار می گیرد. الزم  همچنین کاشت میلگرد و 

ب راي جلوگیريا ز ریزش خاك  ا نکرب لت ها ا ز به ذکرا ســت کها ســتفاده

ا ستفادها زا سپیسر  ا لزامی میب اشد. دیواره وسقف تونل ون یز در ترانشه ها 

ا یجاد می کند که میلگردهان سـبتب ه محل گمانه ها  نیلینگا ین مزیت را

ب ا خاك شـده و مانع خوردگی  در مرکز قرار گیرند و مانع تماس میلگردها

ب ها ین ترتیبا ز ریزش و رانشا حتمالی خاك ترانشـه ها و  میلگرد شوند و

ا ز دیگر کاربردهايا سپیسرن یلینگ کاشتب ولت  . تونل ها جلوگیري شود

جهت گسترش و تحکیم و مقاوم سازي مقاطعب تنیا ست.

شرح

نحوه استفاده

میزان استفاده

نکـات

جهت پایدار سـازي خاك ، با توجه به قطر گمانه هاي ایجاد شــده 

اسپیســر نیلینگ با پوشش بتنی مناسب انتخاب می شود و به دور 

میلگرد پیچانده می شود. 

ا سپیســر نیلینگ روي آرماتورها،   پیشـنهاد می شود براي تثبیت بهتر

پسا ز قرار گیري دور میلگرد  با سیم آرماتور بندي تثبیت شود.

ا زنیلینگ 1 عدد  پایدار سازي خاك : به طور معمول میـزانا سـتفاده

در طول گمانه ها می باشد. 

کاشــت بولت : با توجه به عمق ســوراخ حفر شــده، معموالً هر 50 

سانتیمتر یک عدد مورد نیازا ست . 

وزن بسته تعداد در بستهسایز میلگردپوشش بتنی نام محصول

Name    Concrete 
cover   Bar size   Packing(QTY)  Weight(KG)

1032 – 42400 Nailing 1010/8

2040012/8 Nailing 2032 – 42

ا سپیسرن یلینگب ه  ب ه منظور گسترش یک مقطع ، جهت کاشتب ولت،

دورب ولت پیچانده شده وب ه داخل سوراخ حفر شده هدایت می شـود تا 

در مرکز سوراخ قرار گرفته و چسـب کاشت میلگردب ها ندازه یکســان 

اطرافب ولت را فرا گیرد.
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