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همه چیز درمورد میلگرد بستر پیش ساخته
یکی از روش های بسیییار مقرون به صییرفه و کاربردی به مناور افزایت ااییتحکاما اییاخو و اییاز و ات ییاال ،
ااتفاده از میلگردهایی تحو عنوان میلگرد بستر ااو .اما واقعا میلگرد بستر چیسو و چه کاربرد هایی دارد؟ در
چه مواقعی می توان از این مح ول بهره جسو و از آن در ااخو و ااز ااتفاده نمود؟
میلگرد بستر از ایم های فوالدی در ضخامو های چهار میلی متری تولید می شوند مح ول مذکور حالتی آج
دار داشیییته تا بتواند بهتر با بتن یا مت تماس برقرار نماید .با توجه به اینکه فوالد به مرور زمان در مجاور
رطوبو محیط ،دچار فراایت می شود پوششی از جنس روی اطوح مح ول را فرار می گیرد این قابلیو ضد
زنگ موجب افزایت طول عمر و جلوگیری از فراییایت زود هنگام شییده در نتیجه کیفیو مح ییول نهایی ارتقا
می یابد .این مح ول ویژگی های خاصی دارد که در ادامه به تشریح مف ل ان خواهیم پرداخو.
 از جنس مفتول بوده.

 به صور آج دار ااو.

 ضخامو  4میلی متری دارد.
 ضد زنگ می باشد.

 ضد فراایت و بسیار مستحکم ااو.
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کاربرد میلگرد بستر چیست؟
برای تولید میلگرد ب ستر از شیوه جو شکاری مقاومتی کمک گرفته می شود .در این روش از این مح ول برای
ااتحکام و مسلح نمودن اازه ها در برابر زلزله ااتفاده می گردد اصوالً اازه هایی که به صور آجری یا افالی
ایجاد شیییوند مقاومو الزم در برابر زلزله را ندارد بر همین اایییاس باید به گونه ای مسیییتحکم گردند که بتوانند
فشارهای وارده از زلزله را تحمل نموده و دچار آایبهای جدی نشوند .میلگرد بستر دقیقاً همان گزینه ای ااو
که می تواند این ویژگی را به ارمغان آورد.

دیوار های افالی یا آجری ،دیوارهای باربر ،دیوارهای غیر باربر و غیره همگی می توانند بستری برای قرار گرفتن
میلگرد باشند این مح وال بر اااس ااتانداردهای بینالمللی  ASTMآمریکا  ،در قطر  4میلی متر به صور
آج دار با پوشت گالوانیزه ،در عرض های  11و  5اانتی متر تولید و روانه بازار می گردند .این اوال پیت میآید
که چرا از شیوه های دیگر برای مستحکم اازی ااختمان گرفته نمی شود؟ باید بدانید که در اازه های آجری
یا اازه های افالی ا شکاالتی وجود دارد که میزان مقاومو اازه تحو ال شعاع قرار می گیرد حاال برای رفع این
عیب از میلگردهای بستر کمک گرفته می شود .این میلگردها اصوال در میان دیواره ها تعبیه می شوند.
تاریخچه تولید میلگرد بستر
تاریخچه میلگرد بستر به اروپا اشاره دارد در اال  1111میتدی این مح ول در آمریکا طراحی و برای اولین بار
مورد ا اتفاده قرار گرفو محبوبیو و کاربرد مح ول مذکور موجب گردید که به ارعو در بازار های فوالدی
اروپا کانادا و غیره نیز مورد ااتفاده قرار گیرد در اال  1131شمسی ااتفاده از میلگرد بستر به صور رامی
در آیین نامه ااختمانی تدوین گردید و پس از آن مهند اان با روی گ شاده از این مح ول ا اتقبال نموده و در
اازه ها ااتفاده کردند.
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جزئیات میلگرد تقویتی دیوار
میلگرد بستر دارای مشخ اتی هستند از جمله این که:
 قطر آن مشخص و اطح آن دارای زائده هایی برای چسبندگی بهتر با اجزای اطراف ااو.
 حالتی نردبانی شکل دارد که از طریق جوشکاری مقاومتی ایجاد شده.

 در برابر رطوبو مقاومو خوبی را از خود نشان می دهد چرا که پوشت روی موجب می گردد زنگ زده
ای بر روی اطح آن صور نگیرد.


دیوار های افالی و آجری یا دیوارهای باربر و غیر باربر بهترین مکان برای تعبیه این مح ول هستند.

محاسبه میلگرد مورد نیاز ساختمان
حاال اوال اینجا او که چطور ت شخیص دهیم برای انواع دیوار ها و م ستحکم اازی آنها از چه میزان میلگرد
ا اتفاده کنیم؟ در آیین نامه ملی ااختمان دو تکنیک برای محا ابه میزان میلگرد ب ستر مورد نیاز برای م سلح
اازی دیواره ها ارائه گشته که در ادامه به شرح مف ل هر دو خواهیم پرداخو.
 .1در شیوه ی اول با بررای دیوار ها می توان میزان مقطع مورد نار را تخمین زد.
 .1در شیوه دوم بر ا ااس ارتفاع دیوار یعنی در ازای هر مقدار م شخص ارتفاع ،یک شاخه میلگرد مفتولی
بستر تعبیه می گردد( .اصوال  44اانتی متر)
مزیت های استفاده از میلگرد مقاومتی بستر
شییایان رکر ااییو در مکانهایی که جداره ها پیوندی باشییند ابتدا بخت مورد نار با مت مملو می شییود .از
مزایای جذاب میلگرد بستر می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 دیوار های متقاطع به یکدیگر ات ال پیدا میکنند.
 امکان تعبیه به صور عمودی وجود دارد.


به دوغاب بندی نیازی نیسو.

 موجب افزایت چشمگیر مقاومو دیوار میشود.
 در برابر زلزله مستحکم ااو.
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 مقاومو خوبی از خود نشان می دهد.
 مقاومو برشی افزایت می یابد.
 و...

شکل ظاهری میلگرد بستر بسیار ااده و با چشم قابل تشخیص ااو .این مح ول نامبرده حالتی نردبانی شکل
دارد و با مفتول ااخته م شود .مفتول ها به کمک جو شکاری مقاومتی به یکدیگر مت ل شده ،طول و ضخامو
آن نیزبر اااس ایااو فوالدااز تعیین می گردد.

به مناور کسب اطتعا بیشتر در خ وص انواع مقاطع فوالدی با مشاورین مرکز آهن در تماس باشید.

