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معرفی شرکت

این مجموعه در سال 1388 با برند پرت لس شروع به فعالیت نمود و در سال 1392 با نام پرت الله سازه ثبت گردید. شرکت پرت لس از ابتدا به دنبال 
ارائه روش هایی جهت افزایش بهره وری در کارگاه های عمرانی بوده است. این شرکت در آغاز بصورت خدماتی- بازرگانی فعالیت می کرد ولی در ادامه موفق 

به راه اندازی یک واحد تولیدی و اخذ پروانه بهره برداری شد. واحد تولیدی مذکور ظرفیت تولید سالیانه 500 هزار قطعه کوپلر را دارد.

خدمات شرکت پرت لس

خدمات این شرکت به پروژه های عمرانی منحصربفرد می باشد که عبارتند از:
الف( اتصاالت مکانیکی آرماتور به روش های نوین

ب( خدمات کاهش پرت آرماتور و ارائه شاپ برش: این خدمت بصورت آنالین از طریق سایت www.pertless.com انجام می شود، بطوری که از طریق 
دستگاه تلفن همراه و یا کامپیوتر با وارد کردن اطالعات لیستوفری، 9 روش برش مختلف و شاپ های مربوطه به کاربر ارائه می گردد.

شرکت پرت لس جهت عرضه محصوالت رزوه و کوپلر خود از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی نظریه فنی داشته و همچنین جهت 
نرم افزار کاهش پرت آرماتور از شورای عالی انفورماتیک ایران، گواهی تأییدیه فنی نرم افزار را دریافت نموده است.

الف( اتصاالت مکانیکی آرماتور
اتصاالت مکانیکی آرماتور شامل خدمات زیر می باشد: 

1( رزوه و کوپلر به روش آج برداری )روش ریب پلینگ(
2( روش نوین رزوه و کوپلر بدون آج برداری )روش مستقیم(

3( برش پنیری آرماتور با سرعت باال
4( کوپلر پرسی
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1( رزوه و کوپلر به روش آج برداری )روش ریب پلینگ(
در این روش ابتدا آج آماتور برداشته شده و سپس به روش نورد سرد، رزوه تولید می شود. این نوع خدمات بطور خاص به پروژه هایی ارائه می گردد که 

نیاز به طول بلند رزوه دارند. کاربرد این رزوه ها در مواردی همچون بولت و نیلینگ می باشد. 
در صورتی که یک پروژه بتنی )با توجه به مزایای روش نوین رزوه زنی( تصمیم به تغییر روش رزوه زنی از سیستم آج برداری به سیستم نوین رزوه زنی 
گرفته باشد در این حالت یک سر آرماتور به روش آج برداری و سر دیگر آن به روش نوین رزوه می شود و بدین ترتیب اجرای سازه بتنی به اتصاالت مکانیکی 

سیستم نوین ارتقا می یابد.
پروژه هایی که نیاز به استفاده از این نوع خدمات داشته باشند می توانند دستگاه های رزوه زن را بصورت خرید و یا امانی تهیه کرده و کوپلرهای آن نیز 
توسط شرکت تأمین می گردد. الزم به ذکر است که بر روی تمامی کوپلرهای این شرکت عالوه بر سایز و نوع کوپلر، برند “PERTLESS”  نیز درج شده است 

و تمام بسته بندی های این شرکت “پارت نامبر” داشته و قابل پیگیری می باشد. 

2( روش نوین رزوه و کوپلر بدون آج برداری )روش مستقیم( 
در این روش آج آرماتور برداشته نمی شود و غلتک های رزوه زن آرماتور  به نحوی طراحی شده اند که آج آرماتور را بر روی سطح آن فشرده کرده و سپس 
همزمان، بر روی ناحیه فشرده شده، رزوه ایجاد می شود. از آنجا که در این روش از جرم آج نیز استفاده شده است لذا مقاومت اتصال مکانیکی بیشتر از 
روش آج برداری است بطوری که در این روش استحکام اتصال مکانیکی در کمترین مقدار معادل مقاومت استاندارد آرماتور مصرفی بوده که بمراتب بیشتر  

از نیازهای آیین نامه بتن ایران جهت این اتصاالت است.  
این سیستم جهت سایزهای 16 تا 40 قابل کاربرد بوده و مزایای دیگر این سیستم بشرح ذیل می باشد:

1( ساده بودن دستگاه، بطوری که تنظیم و کارکردن با آن نیاز به تخصص و تجربه خاصی ندارد.
2( با توجه به آن که رزوه کردن در یک مرحله انجام می شود سرعت تولید دستگاه بسیار بیشتر از روش معمول می باشد.

3(  در روش آج برداری از 2 قطعه مستقل استفاده می شود، در صورتی که در سیستم رزوه زنی مستقیم 1 قطعه مصرفی وجود دارد و تنظیم آن نیزساده تر 
و سریعتر می باشد.

4( ارتفاع آج آرماتور تأثیری بر قطر رزوه نداشته در صورتی که روش معمول شدیداً به این پارامتر حساس است.
5( هزینه تمام شده تولید رزوه در آن کمتر از روش معمول می باشد.

رزوه زدن بدون آج برداری )روش مستقیم(رزوه زدن به روش آج برداری)ریب پلینگ(
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3( برش پنیری آرماتور با سرعت باال
جهت رزوه زنی، سر آرماتور نباید له شدگی داشته و باید بصورت کامال پنیری برش خورده باشد. دستگاه های عمومی همچون اره نواری، اره لنگ و 
پروفیل بر برای این کار مناسب می باشند، ولی دستگاه مخصوص این کار دستگاه برش پنیری بوده که سرعت و ایمنی باال و هزینه تمام شده ی بسیار پایین 

دارد.

4( کوپلر پرسی
شرکت پرت لس تنها عرضه کننده کوپلر پرسی در ایران است. در مواقعی که آرماتور بیرون زده از بستر بتن رزوه نشده باشد و یا طول کافی جهت اورلپ 

مناسب نداشته باشد به دالیلی که در زیر بیان می گردد این روش بهترین و مطمئن ترین روش حال حاضر در ایران می باشد. 

الف( بر خالف روش های دیگر از جمله کوپلر پیچی و جوش سر به سر، پروسه اجرای کوپلر پرسی بصورت حسی نبوده بلکه دارای شاخص اندازه گیری 
است و خطای انسانی در آن حداقل می باشد. در اجرای این روش تعداد و مقدار فشار پرس در آن باید مقدار عددی مشخصی باشد، بطوری که مهندس 

اجرایی و یا ناظر می تواند فشار هر پرس را به کمک عقربه فشارسنج مشاهده نماید و از طرفی تعداد پرس نیز قابل شمارش است.

ب( در این روش همواره مقاومت مجموعه اتصال مکانیکی بیشتر از مقاومت استاندارد آرماتور است. از آن جا که کوپلر پرس شده بر روی آرماتور آج دار، 
کل آج را در خود جای می دهد، تعداد پرس و فشار پرس به گونه ای انتخاب شده است که در آن به هیچ وجه امکان بیرون کشیده شدن آرماتور از 

کوپلر وجود ندارد و می توان آن  را به عنوان اتصال مکانیکی نوع دو آئین نامه ACI 318 در نظر گرفت.

نتایج شماتیک کوپلرهای پرسی در تست کشش

مقطع برش خورده آرماتور با دستگاه برش پنیری
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نمونه ای از شاپ برش که نرم افزار بصورت فایل pdf در اختیار کاربر قرار می دهد.

ب( کاهش پرت آرماتور در کارگاه های ساختمانی
کد نویسی این نرم افزار از سال 1385 آغاز شد و مورد استفاده کارگاه های عمرانی قرار گرفت. در نهایت با توجه به نیازهای عملی کارگاه ها،  ویرایش 
تکمیلی انجام و آن را به یک نرم افزار کاربردی تبدیل کرد. مدل استفاده شده در این نرم افزار با تکامل و بهبود مستمر به یک تکنیک تبدیل شد. این تکنیک 
تلفیقی از علوم مهندسی عمران، صنایع و کامپیوتر می باشد که در اوایل سال 1391 در پروژه های مختلفی مورد آزمایش قرار گرفت که نتیجه آن پرت بین 
0/5تا %1/8 بوده است. بطور خالصه منطق حاکم بر این تکنیک آن است که رسیدن به حداقل پرت آرماتور در یک پروژه عمرانی ضرورتاً حداقل نمودن 
پرت در تک تک لیستوفرها آن هم بطور مستقل نیست بلکه ایجاد ارتباط بین لیستوفرها به کمک ابزاری به نام آرماتورهای انباری و سپس حداقل نمودن 
پرت می باشد. بدین طریق این تکنیک حالتی را شبیه سازی می نماید که با وجود برش آرماتور سازه های بتنی بطور جداگانه، کل آرماتورهای یک سازه 
همزمان برش زده شوند. ویژگی دیگر این نرم افزار آن است که امکان ارائه طول و تعداد آرماتورهای برش خورده قبلی در آن وجود دارد و نتایج نهایی آن 

به گونه ای است که حتی المقدور آرماتورهای تکه ای از قبل به جا مانده را مصرف نماید. 
در ادامه توسعه این محصول، امکان ارتباط آنالین با نرم افزار فراهم آمده است. بطوری که مهندس دفتر فنی از طریق موبایل و یا کامپیوتر خود با ورود 
به سایت www.pertless.com لیستوفر را ارسال می نماید و همزمان 9 روش برش مختلف برای او ارسال می شود که این 9 روش از نظر پرت و درصد 
انباری ایجاد شده و مصرف شده متفاوت است. بطور مثال روش اول دارای پرت 0/5 درصد بانضمام 10 تکه 7 متری بوده ولی روش دوم دارای پرت 3 درصد 
بدون تکه آرماتور اضافی می باشد در این حالت مهندس دفتر فنی بر اساس شرایط حاکم بر کارگاه بهترین روش را انتخاب می نماید و نرم افزار شکل برش و 

شاپ آن را بصورت فایل pdf و شماتیک در اختیار می گذارد که آرماتوربند براحتی می تواند از روی آن برش را انجام دهد.

مزایای استفاده از خدمات شرکت پرت لس

استفاده از خدمات این شرکت در سازه های بتنی باعث کاهش هزینه و افزایش کیفیت خواهد شد. جدول )1( کاهش بهای تمام شده در اثر جایگزینی 
رزوه و کوپلر با اورلپ را نشان می دهد.

عالوه بر کاهش هزینه، جایگزینی اتصال مکانیکی به جای اورلپ مزایای کیفی زیادی به همراه دارد که عبارتند از:
1( عملکرد مشابه بخش آرماتوری سازه بتنی با یک قطعه در انتقال نیرو

2( عدم وابستگی مقاومت بخش فلزی به مقاومت بتن
3( شکل پذیری مستقل بخش فلزی از بخش بتنی
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4( تأمین استحکام بیشتر 
5( سطح عملکرد بسیار عالی در برابر نیروهای رفت و برگشتی 

6( امکان افزایش سایز آرماتور و کاهش تراکم و بهبود در قوام بتن
7( امکان استفاده از حداکثر درصد آرماتور ممکن در مقاطع

8( کاهش ابعاد ستون
9( کاهش ازدحام آرماتور در محل اتصال تیر به ستون )جایگزینی کوپلر انتهایی با خم انتهایی(

10( افزایش ظرفیت برشی ستون

محصوالت شرکت پرت لس

1( انواع ماشین آالت رزوه زن و قطعات جانبی و مصرفی آن
2( انواع کوپلر
3( آچار کوپلر

4(  انواع گیج ها
5( نرم افزار آنالین کاهش پرت آرماتور

1( ماشین آالت رزوه زن و قطعات جانبی و مصرفی آن
1-1( ماشین رزوه زن معمولی )آج برداری و رزوه زنی(

- حداکثر طول رزوه 30 سانتی متر
- قدرت موتور 5/5 کیلو وات

-قابلیت رزوه آرماتور تا سایز 40 میلی متر

 ( مقایسه هزینه اي اورلپ با اتصال مکانیکی )رزوه و کوپلر(1جدول )

 ردیف
سایز 
 آرماتور

وزن واحد 
 طول

طول اورلپ 
 )متر(

 وزن اورلپ
هزینه آرماتور 
 بازاي هر اورلپ 

بهاي هر 
 کوپلر

هزینه تولید 
 هر  رزوه

هزینه تولید 
 هر دو رزوه

هزینه هر 
 اتصال مکانیکی

مقدار صرفه جویی 
 بازاي هر اورلپ

درصد صرفه 
 جویی

1 16 58/1  88/0  39/1  59،797 57،000 15،500 31،000 88،000 28،203-  47-  
2 18 00/2  99/0  98/1  85،140 66،000 17،000 34،000 100،000 14،860-  17-  
3 20 47/2  10/1  72/2  116،790 80،000 18،000 36،000 116،000 790 1 
4 22 99/2  21/1  62/3  155،448 99،000 19،000 38،000 137،000 18،448 12 
5 25 86/3  375/1  30/5  228،106 125،000 20،000 40،000 165،000 63،106 28 
6 28 84/4  54/1  45/7  320،472 153،000 21،500 43،000 196،000 124،472 39 
7 32 32/6  76/1  12/11  478،372 200،000 23،000 46،000 246،000 232،372 49 
8 36 00/8  98/1  84/15  681،120 241،500 23،000 46،000 287،500 393،620 58 
9 40 88/9  20/2  73/21  934،321 315،000 32،000 64،000 379،000 555،321 59 

 :جدول پیش فرض هاي
. می باشد )متر( طول و )کیلوگرم( وزن )ریال(، بها واحد جدول این در

  می باشد.1398تیر ماه  کوپلر و رزوه بهاي مبناي و ریال 43,000 آرماتور کیلوگرم هر قیمت
 است. شده گرفته نظر در آرماتور قطر  برابر55اورلپ  ضریب
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1-2( ماشین رزوه زن مستقیم )رزوه زنی بدون آج برداری(

- حداکثر طول رزوه 7 سانتی متر
- قدرت موتور 4/4 - 5/5 کیلو وات

- قابلیت رزوه آرماتور تا سایز 40 میلی متر

1-4( قطعات مصرفی ماشین االت

- تیغچه دستگاه رزوه زن معمولی
- غلتک جهت سایزهای مختلف رزوه زن معمولی
- غلتک جهت سایزهای مختلف رزوه زن مستقیم

- تیغ گیوتینی دستگاه برش پنیری

1-3( ماشین برش پنیری )برش گرد بدون له شدگی سر آرماتور(

- سرعت برش باال 
- قابلیت استفاده مقطع برش خورده در دستگاه رزوه زن 

- قابلیت برش پنیری سایز 32 و کمتر

1-5( قطعات جانبی ماشین االت

دراز مدت الزم  در  قطعاتی که دستگاه های عرضه شده  کلیه  - شامل 
دارند.

2( انواع کوپلر 
توسط  آن ها  تلورانس  و  بوده   45 سیکا  فوالدی  آلیاژ  از  کوپلر  جنس 
گیج های مربوطه تحت کنترل کیفیت قرار گرفته و در سایزهای مختلف قابل 
عرضه می باشد. بر روی تمامی آن ها کدی درج شده است که نوع کوپلر و نوع 

کاربرد آن را مشخص می کند. 

2-1( کوپلر معمولی: این کوپلرها در پروژه هایی که از سیستم رزوه زنی معمولی 

)آج برداری و رزوه( استفاده می گردد قابل کاربرد می باشد.



www.pertless.ir

 www.pertless.com    

شرکتپرتلس
 ارائه دهنده اتصاالت مکانیکی

PERTLESS CO. Mechanical Splice

2-2( کوپلر رزوه مستقیم: این کوپلرها در پروژه هایی که از سیستم رزوه زنی 

مستقیم )رزوه زنی بدون آج برداری( استفاده می گردد قابل کاربرد می باشند.

2-3( کوپلر تبدیل: این کوپلرها در هر دو نوع کوپلر معمولی و مستقیم وجود 

دارد و زمانی که در مقطع قطعه سازه ای تغییر سایز آرماتور ایجاد می شود از 
این نوع کوپلر استفاده می گردد.

خم  به جای  سازه ای  قطعات  انتهای  در  کوپلرها  این  انتهایی:  کوپلر   )4-2

انتهایی آرماتور به کار برده می شوند.

2-5( کوپلر مهره ای در سایزهای مختلف: این مهره ها در سازه هایی که انتقال 

حداکثری نیروی کششی آرماتور به صفحات الزم باشد نظیر بولت ها، نیلینگ 
و نظیر آن مورد استفاده قرار می گیرند.

3( آچار کوپلر
جهت بستن و محکم کردن آسان و سریع کوپلر بر روی رزوه، آچارهای 
خاصی طراحی و ساخت شده است که در 3 سایز کوچک، متوسط و بزرگ 

قابل عرضه می باشد.

4( انواع گیج ها
توسط  قرار گیرد که  باید تحت کنترل  تولیدی  کوپلر  و  رزوه  تلورانس 

گیج های مربوطه این کار انجام می شود.

5( نرم افزار آنالین کاهش پرت آرماتور
سایت                      به  ورود  با  کامپیوتر  یا  موبایل  کمک  به  می تواند  کاربر 
www.pertless.com از خدمات کاهش پرت آنالین نرم افزار استفاده نماید.
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شرکتپرتلس
 ارائه دهنده اتصاالت مکانیکی

PERTLESS CO. Mechanical Splice

 

 لیست برخی از پروژه هاي انجام شده توسط شرکت پرت لس

 نام شرکت )کارفرما( نام پروژه ردیف

 گوپله کتابخانه مجلس 1
 آباد راهان توسعه بیمارستان شریعتی 2
   IGCپیمانکاري عمومی ایران  پاالیشگاه آبادان 3
   نصیر عمران آریا متروي زینبیه اصفهان 4
 آب و خاك متروي مهدیه اصفهان 5
 پایا سازه رادیوداروي امیرآباد 6
 آذران اتوبان شمالی کرج 7
 مؤسسه امین وابسته به خاتم االنبیاء معدن مس در کرمان 8
 ابنیه فنی تهران خانه شهر در میدان امام خمینی تهران 9
 گنو مرهم داروي دماوند 10
 فن آوري موج خاور گلزار در خیابان شریعتی تهران 11
 فضا پوشان کرمان   ساختمان مرکزي منطقه آزاد صنعتی چابهار 12
 ریتون خط انتقال گاز عسلویه 13
 یاسر هایپر مارلیک مالرد 14
 کتیبه البرز ساخت سازمان بازرسی قزوین 15
 اندیشه عمران سبالن کتابخانه دانشگاه پزشکی قزوین 16
 مدیریت پیمان سازه استفاده درچند پروژه 17
 شخصی سازي خیابان فرشته 18
 شخصی سازي ولنجک 19
 شخصی سازي زعفرانیه 20
 صنفی منازل صنف نانوایان  قزوین 21



نتیجه آزمون کشش بر روی اتصال مکانیکی سایز 25 نتیجه آزمون کشش بر روی آرماتور اولیه سایز 25

نتیجه آزمون کشش بر روی اتصال مکانیکی سایز 28

نتیجه آزمون کشش بر روی اتصال مکانیکی سایز 32

نتیجه آزمون کششی بر روی اتصال مکانیکی کوپلر پرسی در سایزهای 25، 28 و 32

نتیجه آزمون کشش بر روی آرماتور اولیه سایز 32

نتیجه آزمون کشش بر روی آرماتور اولیه سایز 28
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آدرس دفتر مرکزی: خیابان ولیعصر، بعد از چهار راه نیایش، کوچه رحیمی، پالک 52

تلفن: 22012740-021  فکس: 021-22055973
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