
 

 

 

 

 دارد؟ کاربردی چه و چیست اسپیسر

 
 روکشی عنوان به همچنین و شودمی استفاده باال دقت با میلگرد دو بین فاصله ایجاد برای اسپیسر

 .شودمی استفاده زدگی زنگ از جلوگیری برای میلگردها روی بر مناسب 

 

 چیست؟ اسپیسر
 میلگردی پوشش ایجاد در و شودمی تولید متنوعی و مختلف ابعاد و سایزها در که است نگهدار فاصله یا گذار فاصله معنای به لغوی نظر از اسپیسر

 جمله از که دارند کاربرد مختلفی موارد در ها آن. دارد بسزایی نقش مناسب

 ها دیوار و ها دال مثل هایی سازه در ها میلگرد پوشش رعایت به توان می هاآن

 مثل هایی پروژه و ها ساختمان در بتن، اسپیسر مصرفی موارد دیگر از کرد اشاره

 بسیار کار نتیجه در بتن اسپیسر از استفاده است سازی تونل و سازی سد

 سرعت هم و سازه کیفیت هم استفاده صورت در که طوری به است تأثیرگذار

 سبب بتن، اسپیسر وجود گاهی بود؛ خواهد باال ساختمانی پروژه آن انجام و اجرا

 آوردن وجود به برای طرفی از شود؛ حفظ میلگرد دو میان فاصله تا شود می

 کلی حالت در. گردد می استفاده ها اسپیسر از خاموت و بتن قالب میان فاصله

 و ویژه موارد در کدام هر از که شوند می تولید مختلفی های مدل در ها آن

 تواندنمی بتن پوشش تأمین برای طرفی از و است بتن و میلگرد میان فاصله آوردن وجود به قطعه، این از استفاده علت شود می استفاده خاصی

 .کرد استفاده چوب یا سنگ مثل هایی قطعه

 

 دارد؟ فوایدی چه اسپیسر از استفاده
 دچار غیره و ها سولفات مثل موادی هوا، رطوبت، مثل محیطی شرایط و شیمیایی مواد با مجاورت و تماس اثر در ها میلگرد زمان گذشت با

 ایجاد میلگرد روی بر پوششی اسپیسر از استفاده صورت در اما داشت خواهد سازه بر زیانباری و مخرب بسیار اثر پدیده این که شودمی خوردگی

 در. کرد خواهد حفظ هوایی و آب شرایط مقابل در را آن که شود می

 توجهی قابل میزان به کار راندمان که این برای مسلح بتن ساختن

 ابزار قطعات این شود می استفاده قطعه این از معموالً یابد افزایش

 شبکه حرکت از مانع استفاده صورت در که هستند مفیدی بسیار های

 .دارند می نگه ثابت را آن عبارتی به و شوند می مسلح بتن در میلگرد

 از کنند ایجاد فاصله بتن سطح و میلگرد بین اینکه برای گذشته در

 قطعات این معموالً که کردند می استفاده سنگ و چوب مثل قطعاتی

 می ایجاد میلگرد روی بر که پوششی طرفی از نداشتند چندانی دوام

 خوردگی دچار میلگرد نهایت در که نبود یکدست و یکنواخت کردند

 به شود می ایجاد میلگرد روی بر آن توسط که پوششی و است برداشته میان از را مشکالت این از بسیاری ها اسپیسر وجود امروزه اما شد می

 و کارآمد بسیار قطعه یک اسپیسر تا است شده سبب ها ویژگی این همه باشد می سبک بسیار طرفی از و است یکپارچه و دست یک صورت

  بتن، لقمه به توان می ها آن جمله از که است معروف و شده شناخته مختلفی های نام به قطعه این بازار در باشد صرفه به مقرون

 .کرد اشاره غیره و میلگرد کاور نگهدار، فاصله بتن، کاور

 کنیم؟ می استفاده اسپیسر از علت چه به
  ها میلگرد دهی پوشش عمل و سازه یک ساخت در. است نگهدار فاصله معنای به اسپیسر گفتیم تر قبل کمی که همانطور



 

 

  باید که دارد وجود هایی استاندارد و نکات بندی، آرماتور و

 استفاده عدم صورت در مثال برای گیرد؛ قرار توجه مورد

 میلگردها چسبیدن: اول پدیده داد خواهد رخ پدیده دو آن از 

 میلگردها زدگی بیرون: دوم پدیده و بتن به آرماتور و 

  عواملی باال، موارد از کدام هر وقوع صورت در آرماتورهاست؛ و 

  خوردگی موجب و کنند می نفوذ سازنده درون به هوا و رطوبت مثل

  سازه برای زیانباری اثرات صورت این در که شود می میلگرد

  کند می جلوگیری وقایع این از آن از استفاده اما. داشت خواهد پی در

 مورد بتنی احجام همه و ها دیوار ها، پی ها، دال در اسپیسر بود خواهد تأثیرگذار هم سازه ساختن عمل سرعت در بلکه سازه کیفیت بر تنها نه و

 غیره و سازی پل سازی، ساختمان سازی، تونل سازی، سد عمرانی، های پروژه به توان می اسپیسر استفاده موارد دیگر از گیرد می قرار استفاده

 .کرد اشاره

 اند؟ کدام اسپیسر انواع
 

 اسپیسرهایی انواع از شود ایجاد میلگرد و قالب بین دقیقی فاصله اینکه برای

 پیمانکار نظر به توجه با هستند مختلفی های مقاومت و ابعاد و اشکال دارای که

 به توجه با. کنند می استفاده سازه نوع و شود می وارد سازه روی بر که باری و

 فلزی و پالستیکی ، بتنی شکل به ها اسپیسر انواع کردیم عنوان که را شرایطی

 وزن، دلیل به قطعه این پالستیکی نوع بین این در که هستند موجود بازار در

 اعتبار و ارزش دارای دارد کارفرما و پیمانکار برای که اقتصادی صرفه و قیمت

 می شمار به ها آن پرکاربردترین از و باشد می اسپیسر بقیه به نسبت بیشتری

 . رود

 پالستیکی اسپیسر
 برده کار به خود جای در ها میلگرد داشتن نگه ثابت برای مسلح های بتن در که دانست های اسپیسر کاربردترین پر از یکی به باید را قطعه این

 علتش و شناسند می سازه در بیگانه جزء یک عنوان به را پالستیکی اسپیسر. شود می

 عنوان به را آن تواننمی مسلح بتن یک در و ندارد را بار تحمل قابلیت که است این

 بخشی عنوان هیچ به. گرفت نظر در کند تحمل را بتن آن بر وارده بار بتواند که ایقطعه

 این واقع در و است پالستیکی اسپیسر جنس نوع هم دلیلش و نیست مسلح بتن یک از

 توانمی را نقص این گردد سازگار آن با و شده آمیخته بتن با تواند نمی وقت هیچ قطعه

 .دانست پالستیکی اسپیسر معایب ترین بزرگ از یکی

 

 پالستیکی اسپیسر بد و خوب هایویژگی

 
 برابربیشتر ۱۵ تا ۱۰ بتن به نسبت پالستیک حرارتی انقباض و انبساط ضریب اینکه دلیل به شود استفاده مسلح بتن در پالستیکی اسپیسر از اگر

 شویم پالستیک مداوم انقباض و انبساط شاهد است ممکن صورت این در گردد سرمایی و حرارتی تغییرات دچار مسلح بتن اگر بنابراین باشد می

 مابین که است این پالستیکی اسپیسر هایویژگی دیگر از همچنین و گردد ذوب پالستیک است ممکن باشد زیاد خیلی حرارت درجه اگر حتی

 کار به مثبت های ویژگی به بخواهیم اگر اما آید می وجود به گرفت انجام ریزی بتن عملیات اینکه از بعد کوچک بسیار درز یک پالستیک و بتن

 برابربیشتر ۱۵ تا ۱۰ بتن به نسبت پالستیک حرارتی انقباض و انبساط ضریب اینکه دلیل به شود استفاده مسلح بتن در پالستیکی اسپیسر از اگر

  شویم پالستیک مداوم انقباض و انبساط شاهد است ممکن صورت این در گردد سرمایی و حرارتی تغییرات دچار مسلح بتن اگر بنابراین باشد می

 



 

 

  اسپیسر هایویژگی دیگر از همچنین و گردد ذوب پالستیک است ممکن باشد زیاد خیلی حرارت درجه اگر حتی

 گرفت انجام ریزی بتن عملیات اینکه از بعد کوچک بسیار درز یک پالستیک و بتن مابین که است این پالستیکی

 این گفت باید کنیم اشاره اسپیسر از نوع این بردن کار به مثبت های ویژگی به بخواهیم اگر اما آید می وجود به 

  نصب همچنین و آن کم هزینه و بودن صرفه به دلیل به اما کردیم بیان ابتدا در که است معایبی دارای اسپیسر از نوع 

 ما کشور در. است ها آن انواع سایر از بیشتر گوناگون های شرکت و ها کارخانه توسط قطعه این تولید آن آسان و سریع

  شکل راحتی به که است موادی جمله از پالستیک هم طرفی از. باشدمی دیگر انواع سایر از بیشتر نوع این از استفاده 

 استفاده خصوص در هم دیگری نکته. است آمده وجود به مختلف اشکال با اسپیسرهایی ساخت امکان بنابراین گیرد،می

 .است سریع و ساده بسیار دارند که کمی وزن به توجه با اسپیسرها از نوع این با کار که است این پالستیک اسپیسرهای از 
 

 بتنی اسپیسر بد و خوب های ویژگی
 و بوده بتونی آن جنس زیرا باشد می یکسان مسلح بتن با ارتباط در آن پالستیکی نوع با مقایسه در نوع این در حرارتی انقباض و انبساط ضریب

 هم دلیل به خوبی آمیختگی هم مسلح بتن با که شد خواهد سبب امر همین

 نوع خالف بر ای شکاف و درز گونه هیچ بنابراین باشد داشته بودن جنس

 صورت پالستیکی های گیره با بتنی نوع نصب و کرد نخواهد ایجاد پالستیکی

 بزرگ نقص عنوان به توان می را پالستیک این از استفاده بنابراین گیرد می

 بتن داخل در کمال و تمام ها گیره این و گرفته نظر در ها اسپیسر از نوع این

 شود می باعث بنابراین شد خواهد بتن وارد آن متر میلی ۵ تنها و رود نمی فرو

 .باشد نداشته چشمگیری تأثیر بتن عملکرد در بتنی نوع که

 

 فلزی اسپیسر
 هایپروژه از برخی در که هستند اسپیسرها از دیگری نوع فلزی اسپیسرهای

 هااسپیسر نوع این ساخت در. شوندمی داده ترجیح دیگر نوع دو به ساختمانی

 فلزی اسپیسرهای ساخت در. آورد در مختلفی هایاندازه و شکل به را آن توانمی

 در شکلی به را آن شکل تغییر با طوری به. کنندمی استفاده میلگردها از اغلب

 مقاومت هااسپیسر. بگیرند قرار ثابت آن روی راحتی به بتوانند میلگردها که آورندمی

 .دارند بتن با نیز بهتری سازگاری و پالستیکی نوع به نسبت باالتری فشاری

 

 کاربرد اساس بر اسپیسر انواع
 هم شوندمی برده کار به آن در که مکانی اساس بر را هااسپیسر جنس، بر عالوه

 .شوندمی تقسیم دیواری و کفی نوع دو به اساس همین بر. اندشده بندی دسته

 

 افقی یا کفی اسپیسرهای

 

 .دارد مختلفی انواع نیز خود و گیرندمی قرار کف روی که هستند هاییآن

 .شودمی توصیه مترمیلی ۱4 حداقل قطر با میلگردهای و سنگین فوق و سنگین میلگردی هایشبکه برای هاردفیکس

 .شودمی توصیه مترمیلی 22 تا 8 میلگرد قطر با میلگردی هایشبکه و متوسط وزن با هایشبکه برای فیکس ماکس

 .است شده توصیه مترمیلی ۱4 تا 6 قطر با میلگردهای در. شودمی استفاده حرارتی و سبک میلگردی هایشبکه در فیکس مینی



 

 

 

 توان با … و سنگین نیمه هایکف پوترها، تیرها، مانند متوسط وزن با هایسازه در استفاده جهت یوفیکس

 .است شده طراحی کیلوگرم 2۰۰ اینقطه باربری 

  جهت که است باال نسبتاً ضخامت با بتنی هایکف یا و بتنی دال هایسقف در استفاده مخصوص فیکس دابل

 .است شده استفاده میلگرد ردیف دو هاآن سازی مسلح

 شده طراحی کیلوگرم 2۰۰ اینقطه باربری توان با … و سنگین نیمه هایکف پوترها، تیرها، مانند متوسط، وزن با هایسازه در فیکس ساید

 ۱4 حداقل میلگرد قطر با هایسازه برای فیکس ساید اسپیسر شودمی پیشنهاد. است

 .گیرد قرار استفاده مورد

 پلی هایبلوک مانند رونده فرو و نرم سطوح روی بر استفاده مخصوص بار فلت

 فلت پالستیکی اسپیسر قرارگیری محل بهترین. است شده تولید و طراحی استایرن

 مترمیلی ۱6 تا 8 قطر از میلگرد دادن جای به قادر. است میلگردها تقاطع محل بار،

 .است خود کارگیر هایفک میان

 سبک و مترمیلی ۱4 تا 6 قطر با میلگردی شبکه با افقی سطوح در فیکس فلت

 سطوح سایر در آن استفاده و گیرد قرار استفاده مورد رونده، فرو و نرم هایسقف مانند

 ضعف دچار را سازه است ممکن زیرین تخت صفحه چون نیست، منطقی سبک

 .نماید مقطعی

 عمودی یا دیواری اسپیسرهای

 هایستون یا دیوارها در که است شده دیده بسیار. است ضروری ایسازه هایالمان سایر مانند عمودی، سطوح در میلگردها روی بتنی کاور تعیین

 برای بتنی پوشش که است دلیل این به مشکل این. است نمایان سطح با کمی فاصله در زده، زنگ میلگرد و شده ریخته بتن از بخشی بتنی،

 .است نگرفته فرا را میلگرد روی استاندارد بتنی پوشش و اندشده ترنزدیک سطح به میلگردها مقاطعی در و نشده رعایت یکسان صورتبه میلگرد

 تخریب موجب و یافته انبساط میلگرد خوردگی این اساس بر و افتاده اتفاق میلگردها خوردگی بتن، داخل به مخرب محیطی عوامل نفوذ دلیل به

 .کنندمی استفاده زیر اسپیسرهای انواع از دیوارها و عمودی سطوح در دقیق بتنی پوشش ایجاد برای. است شده بتنی مقطع

 گسترده صورت به ساخته،پیش یا جا در هایبتن در …و مدور مقاطع ها،ستون دیوارها، مانند عمودی سطوح در استفاده مخصوص فیکس ویل

 .گیردمی قرار استفاده مورد

 حفاری، هایشمع قفسه برای همچنین و شوندمی اجرا رونده و سنگین هایقالب توسط که عمودی سطوح برای استفاده مخصوص فیکس کیج

 .است شده تولید و طراحی

 رونده باال و رونده هایقالب توسط ریزیبتن برای نظر مورد سطوح همچنین و متوسط وزن با عمودی سطوح در استفاده مخصوص سان ویل

 .است

 


