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مجموعه تولیدی و بازرگانی »فرآورفوالد ذوبی« با نام تجاری »فزمی گروپ« بیش از 15 سال 
سابقه فعالیت در حوزه های صنعت فوالد و ساختمان کشور را داراست و عالوه بر آن در زمینه 

تجهیز کارگاه و تامین مواد اولیه صنایع فوالدی نیز فعالیت می کند.
و  اسکافولد  ساختمانی،  جک های  بتن،  فلزی  قالب بندی  لوازم  با  را  تولید  گروپ«  »فزمی 
همچنین بازرگانی را عالوه بر محصوالت تولیدی خود، با داربست و ملزومات مربوط به آن آغاز 
کرد و در ادامه به واسطه توسعه خطوط تولید و فعالیت های بازرگانی، در ردیف تولیدکنندگان 

و عرضه کنندگان کاال و خدمات مطرح این بخش قرار گرفت. 

 مشاوره، طراحی و تولید انواع قالب های فلزی
 مشاوره، طراحی و تولید انوع قالب سفارشی و خاص

 خرید و فروش انواع قالب بتن، جک سقفی، اسکافولد و...  دست دوم و نو
 خرید و فروش انواع جک های سقفی )جک صلیبی، جک عراقی و...(

 خرید و فروش انواع اتصاالت قالب بندی و داربست
بازیافت ضایعات )ضایعات آهن، فلزات رنگی، پالستیک، کارتن و...(

درباره ما
دست  و  نو  باکیفیت  محصوالت  فروش  و  خرید  واسطه  به  ذوبی  فرآورفوالد  بازرگانی  بخش 
دوم، روند توسعه را طی می کند تا جایی که عالوه بر لوازم قالب بندی می توان محصوالتی چون 
داربست چکشی، انواع تخته، آهن قراضه، آهن اسفنجی و بریکت را نیز از طریق این بخش 
تهیه کرد؛ خرید و فروش لوله داربست، اسکافولد)مثلثی(، اتصاالت داربست و سایر لوازم 
پروفیل  و  تیرآهن  ناودانی،  نبشی،  جمله  از  ساختمانی  دوم  دست  آهن آالت  آن،  به  مربوط 
خریداران  از  فراتر  بسیار  گروپ«  »فزمی  مجموعه  مشتریان  دایره  تا  است  شده  موجب  نیز 
قالب های بتنی و لوازم مربوط به آن باشد؛ بر همین اساس کامل بودن سبد محصوالت این 

بخش را می توان از ویژگی های بارز این مجموعه به شمار آورد. 

و  فوالدی  صنایع  زمینه های  در  بازرگانی  فعالیت های  توسعه  و  تولید  رونق  به  ذوبی«  »فرآورفوالد 
ساختمانی بسنده نکرده و با ورود به عرصه تجهیز کارگاه و تامین مواد اولیه صنایع فوالدی ، نقش 

موثر خود در پیشرفت روزافزون این صنایع مادر را به خوبی ایفا کرده است. 
و  ساختمانی  پروژه های  در  کارگاه ها  راه اندازی  و  ساخت  تجهیز،  تامین،  زمینه  در  تاکنون  گروپ«  »فزمی 
عمرانی و همچنین تامین مستمر مواد اولیه کارخانه های فوالدسازی با شرکت های بزرگ صنعتی و ساختمانی 

کشور همکاری داشته و مشتری مداری را همواره محور مشارکت های اقتصادی قرار داده است. 
این مجموعه توان عقد قرارداد همکاری برای تامین قراضه صنایع فوالدی، تامین داربست و لوازم 
مربوط به آن، قالب های بتنی و اتصاالت و سایر ملزومات کارگاه ها و صنایع فوالدی و ساختمانی را 

داراست و روز به روز نیز خدمات و بازارش را توسعه می دهد.
بر همین اساس تولید قالب های پلیمری با تکنولوژی پیشرفته در دستور کار واحد تحقیق و توسعه 
مجموعه فرآورفوالد ذوبی قرار گرفته و در آینده نه چنان دور به واسطه تولید این قالب ها، در جهت 

رونق تولید داخلی گام دیگری خواهد برداشت.  

بازرگانی فعال با سبد کامل محصوالت 

تجهیز کارگاه های عمرانی و صنعتی خدمات فزمی گروپ
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مجموعه »فزمی گروپ« که در تهران دارای خطوط تولید و در انزلی دارای انبارهای بخش 
بازرگانی است، فعالیت خود را به محدوده جغرافیایی خاص محدود نکرده و مشتریان این 
مجموعه از سراسر میهن عزیزمان سفارش خود را ثبت می کنند و آن را در محل کارگاه شان 

تحویل می گیرند.
بازرگانی برون مرزی این مجموعه نیز در حال توسعه و ورود به بازار کشورهای منطقه است 
تا سهم خود در ارزآوری برای ایران اسالمی را ایفا کند و بر همین اساس حجم صادرات آن 

نیز در حال افزایش است. 

این مجموعه اکنون به برخی از کشورهای منطقه از جمله عراق و افغانستان صادرات دارد 
و در حال ورود به بازارهای دیگر کشورهای همسایه از جمله سوریه، ارمنستان، جمهوری 

آذربایجان، ترکمنستان و کردستان عراق است.  
مدیران  برای  ایستایی  که  کرد  بیان  می توان  خالصه  طور  به  ذوبی«  »فرآورفوالد  مورد  در 
این مجموعه تولیدی و بازرگانی مفهوم ندارد و »فزمی گروپ« همواره و در همه حال در 
مسیر توسعه گام برمی دارد؛ توسعه ای که نویدبخش رونق تولید داخلی و ایجاد فرصت های 

جدید شغلی برای جوانان کشور عزیزمان، ایران اسالمی است.  

روند روبه رشد صادرات

حضور فعال در بازارهای داخلی و کشورهای منطقه

نیازهای  وسیع،  و  سریع  دگرگونی  این  در  و  است  تغییر  حال  در  سوم  هزاره  در  همه چیز 
جدیدی به سراغ جامعه بشری و حتی بنگاه های اقتصادی می آید؛ نیازهایی که تنها با بازکردن 
سیکل های بسته عملیاتی در جریان امور مختلف طراحی، تولید و سازماندهی رفع می شود و 

آن را می توان در عرصه تحقیق و توسعه یا »R&D« دنبال کرد. 
فرهنگ  تزریق  عامل  حقیقت  در  است   »Research and development« مخفف  که   »R&D«
و  محصول  تولید  در  تنوع پذیری  کیفیت،  ارتقای  راهبرد  شرکت،  مختلف  سطوح  در  توسعه 
ذوبی«  »فرآورفوالد  نبض  مسیر،  این  در  فعالیت  و  می رود  شمار  به  بازار  در  رقابت پذیری 
در  و  کند  حرکت  فناوری  رشد  با  همگام  بازرگانی  و  تولیدی  شرکت  این  تا  می شود  محسوب 

مواجهه با دانش روز، انعطالف بیشتری داشته باشد. 

از  برخاسته  سازنده  فعالیت های  قالب  در  ذوبی«  »فرآورفوالد  مجموعه  در  توسعه  و  تحقیق 
اصولی تعریف شده که با هدف افزایش دانش انسانی و فرهنگ اجتماعی و بهره گیری از این 
دانش در کاربردهای جدید به کار گرفته  شود و این واحد، تولید مفاهیم خالقانه و توسعه 

دانش فنی در جهت بهبود ارایه خدمات حرفه ای به مشتریان را بر عهده بگیرد. 
بازرگانی  و  تولیدی  مجموعه  این  نبض  به  را  توسعه  و  تحقیق  واحد  که  دالیلی  از  دیگر  یکی 
تبدیل کرده، لزوم نوآوری در زمینه تولید است و هر محصول جدیدی در این مجموعه قبل 
از تولید از نظر فرصت بازار، قیمت تمام شده، زمان مناسب ارائه به بازار و دهها معیار دیگر 

مورد بررسی قرار می گیرد.
خروجی فعالیت این واحد در مجموعه فرآورفوالد ذوبی در زمان حاضر تحقیق در حوزه های 
بتن ریزی  »قالب  عنوان  با  جدیدی  محصول  تولید  برای  دقیق  مطالعه  و  فناوری  و  دانش 
پشت  را  مجموعه  این   »R&D« واحد  در  بررسی  مختلف  مراحل  که  محصولی  است؛  پلیمری« 

سرگذاشته است و به عنوان یک راهبرد رقابتی در مرحله طراحی تولید قرار دارد. 

R&D نبض »فزمی گروپ« 
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قالب های سفارشی:

از تولید قالب فلزی تا سفارشی

1( قالب بتن آماده موج شکن
2( قالب بتن آماده نیوجرسی

3( قالب بتن آماده دیوار T شکل
4( قالب بتن آماده آالسکا

5( قالب بتن آماده لگو

سایزهای  در   6 لبه  و  پنج  لبه  قالب های  جمله  از  بتن  فلزی  قالب بندی  لوازم  و  قالب  گروپ«  »فزمی 
استاندارد)مدوالر( تا قالب های پیش ساخته و سفارشی را بر حسب سلیقه مشتریان و با  کیفیتی قابل توجه 
تولید، و آنها را از طریق واحد بازرگانی همین شرکت عرضه می کند تا نقشی سازنده و روزافزون در صنعت 

ساختمان و آبادانی ایران اسالمی داشته باشد.
سرجک  تنظیم  پیچ  بیرونی،  و  داخلی  کنج  پوکه،  و  صلیبی(  یا  عراقی)یوشکل  جک های  انواع  عرضه  و  تولید 
و  فعاالن  توجه  کانون  در  را  مجموعه  این  نیز  قالب  نگهدارنده  یا  سولجر  و  پانچی  نبشی  و  نبشی  ریگالژی، 

مشتریان این بخش قرار داده است. 
محصوالت این مجموعه با بهره گیری از دستگاه های مکانیزه برش شامل لیزر و »سی ان سی«، پانچ، مونتاژ و به 
صورت استاندارد تولید می شود و پس از رنگکاری و بازدیدهای مربوط به بخش کنترل کیفی در اختیار بخش 

بازرگانی قرار می گیرد.  
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طراحی، تولید و تامین قالب فلزی بتن
از  استفاده  ذوبی«،  »فرآورفوالد  تولید  خطوط  در  شاغل  نیروهای  مهارت  بر  عالوه 
کیفیت  در  مونتاژ،  و  پانچ  برش،  زمینه  در  روز  تکنولوژی  و  باکیفیت  فوالدی  ورق 
قالب های فلزی تولیدشده در این مجموعه موثر است و این شرکت برای رقابت در 
بازار، همواره از ورق باکیفیت و حاشیه سود اندک بهره می گیرد تا بتواند رضایت 

مشتریانش را کسب کند. 
از  همواره  گروپ«  »فزمی  در  تولیدی  قالب بندی  لوازم  و  قالب  اساس  همین  بر 
جایگاه منحصربفردی در بازار برخوردار است و شاید بتوان اعا کرد که کیفی ترین 
قالب فلزی نو و دست دوم با کمترین نرخ ممکن را می توان از طریق بخش بازرگانی 

این مجموعه تهیه کرد. 
به  ذوبی«  فوالدی  »فرآور  تولیدی  محصوالت  ویژه  به  بتن  فلزی  قالب  از  استفاده 
دلیل دقت در تولید آن از مزیت های نسبی در مقایسه با سایر محصوالت برخوردار 
می باشد که از جمله آنها می توان به سرعت باال در اجرا، مقاومت زیاد، تکرارپذیری 

و دوام، صاف بودن سطح آن و سادگی اتصال اشاره کرد.

مدوالر به معنای مقیاس است و بر همین اساس به این نوع از قالب ها، همه کاره 
سازه های  تمام  در  آنها  از  دلیل استفاده  به  موالر  قالب  می شود؛ هزینه  اطالق  هم 
صورتی  در  قالب  از  نوع  این  و  است  اقتصادی  بسیار  دیوار،  بتن  قالب  مانند  بتنی 
که از ارتفاع سقوط نکند، دهها بار بدون تغییر شکل استفاده می شود؛ سطح این 
قالب در مجموعه »فرآور فوالد ذوبی« از ورق فوالدی سه میلیمتری درست شده و 
تسمه های پانچ شده اطراف پانل دارای پنج میلی متر و تسمه های استحکام دهنده 

قالب بتن ساختمان دارای سه تا چهار میلیمتر ضخامت است. 
به  مجزا  فوالدی  ورق های  و  تسمه ها  مونتاژ  و  پانچ  برش،  با  قالب ها  از  نوع  این 
یکدیگر تولید می شود و جنس این تسمه ها و ورق ها در کیفیت و قیمت محصول 
تاثیر می گذارد؛ برای تولید این محصول در »فرآور فوالد ذوبی« لبه ها به اندازه 
اطراف  به  و  شده  داده  برش  لیزر  از  استفاده  با  و  دقیق  صورت  به  سانتی متر  پنج 
قالب جوش داده می شود و اگر عرض اطراف قالب پنج سانتی متر باشد، به آن قالب 

لبه 5 و اگر 6 سانتی متر باشد به آن قالب لبه 6 اطالق می گردد. 
وزن تقریبی قالب های لبه 5 حدود 20 کیلوگرم است و قیمت آن نیز تا حدود زیادی 
با وزن آن تعیین می شود؛ در بازار قالب های مدوالر که با نام های قالب بتن، قالب 

و  می شود  عرضه  متفاوت  وزن های  و  ابعاد  در  می شود،  شناخته  بتن  فلزی  قالب  و  فلزی 
قیمت آنها با توجه به ابعاد، کاربرد، وزن، نو و دسته دوم بودن تغییر می کند. 

و  میلی متر  سه  ضخامت  به  فوالدی  ورق  از  ذوبی«  فوالد  »فرآور  در  قالب ها  این  رویه 
لبه های آن به دو صورت خم دوبل یا تسمه پانچ شده از ورق پنج میلی متری با ارتفاع پنج 
سانتی متر یا 6 سانتی متر ساخته می شود؛ ارتفاع یا طول این قالب ها یک،  1.5 و 2 متر و 
عرض آنها در بیشتر موارد 20، 30، 40 و 50 سانتی متر است اما گاهی عرض های دیگر نیز 

به سفارش مشتریان در این مجموعه تولید و عرضه می شود.
مقایسه  در  قالب ها  این  زیرا  می شود  استفاده  پنج  لبه  قالب های  از  پروژه ها  بیشتر  در 
از باز کردن قالب هم جای درز کمتر مشاهده  با قالب های لبه 6 درز کمتری دارد و پس 
می شود؛ به همین دلیل معموال در جایی که به صاف بودن سطح بتن نیاز داشته باشیم، از 

قالب لبه 5 استفاده می کنیم. 
باید به این امر هم توجه کرد که قالب بندی حدود 30 تا 70 درصد از مجموع هزینه های 
از  یکی  بتنی،  اسکلت  پروژه های  ساخت  در  و  می گیرد  بر  در  را  بتن  سازی  پیاده  و  اجرا 
مهمترین معیارهای انتخاب نوع قالب است زیرا انتخاب نوع قالب روی زمان اجرا تاثیر می 
گذارد و در صورت انتخاب یک نوع قالب بتن استاندارد باید میان انواع قالب استاندارد 

معیارهایی چون قیمت، تکرارپذیری و نمای ظاهر را مورد بررسی قرار داد.   
به  ذوبی«  »فرآورفوالد  در  و  است   5 عدد  مضرب  با  ابعادی  دارای  استاندارد  بتن  قالب 
گونه ای طراحی می شود که به راحتی قابل حمل باشد و قسمت های مختلف آن شامل سطوح 

جانبی، وزن و جنس آن قبل از تولید، در مرحله طراحی توسط متخصصان محاسبه شود.

قالب فلزی لبه 5 و لبه 6
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تولید و تامین انواع جک سقفی و اتصاالت
جهت کفراژبندی سقفها در سازه بتن اعم از دال های بتنی و تیرچه بلوک از جک 
های سقفی استفاده می گردد. جک سقفی درطول های مختلف طبق سفارش تولید 
می گردند، ابعاد مفید قابل استفاده جک سقفی معموال بین 3 متر تا 5 متر می باشد 
چکشی  داربست  یا  مثلثی  داربست  از  می بایست  آن  از  باالتر  ارتفاع های  در  که 

استفاده شود.
جک سقفی در ارتفاع 3.5 متر دارای توان باربری 1.5 تن می باشد.

جک های تولیدی در فزمی گروپ از لوله، پروفیل و اتصاالت استاندارد و با کیفیت 
تولید می شود.

- جک سقفی صلیبی T شکل
- جک سقفی U شکل عراقی

- جک سقفی ساده با قابلیت نصب صلیب متحرک
- جک های شمعی

- قسمت نری
- قسمت مادگی

- رزوه

- جک 3.5 متری سر جدا
- جک 3.5 متری سر ثابت

- جک 4 متری سر ثابت
- جک 4 متری سر جدا

- جک 5 متری

جک سقفی بدلیل استفاده در حالتهای مختلف در چند 

نوع تولید میگردد :

اجزای جک ساختمانی

اندازه جک سقفی

جدول مشخصات محصول

وزن تقریبی عنوان محصول

13 الی 13.5 کیلوگرم صلیب ثابت جک

12 الی 12.5 کیلوگرم جک 3.5 متری - قسمت پایین 1.5 متر-قسمت باال 2 متر

14.5 کیلوگرم جک 4 متری - قسمت پایین 2 متر-قسمت باال 2 متر

17 کیلوگرم جک 4.5 متری - قسمت پایین 2 متر-قسمت باال 2 متر

17.2 کیلوگرم جک 5 متری - قسمت پایین 2 متر-قسمت باال 3 متر

19.5 کیلوگرم جک 5 متری - قسمت پایین 2 متر-قسمت باال 3 متر

12.8 کیلوگرم جک عراقی 4 متری - قسمت پایین 2 متر-قسمت باال 2 متر

200

150

125

250

200

200
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داربست مدوالر مثلثی )اسکافولد( و اتصاالت

داربست مثلثی )اسکافولد Scaffold ( ساده ترین و ارزان ترین نوع متداول، هم از نظر عملکرد و هم 
از نظر تولید می باشد.

داربست مدوالر مثلثی در کفراژ بندی دال های بتنی تکراری و اجرای سقف های گسترده و بلند به راحتی 
با قالب بتن ترکیب شده و به صورت میزهای مدوالر توسط مونتاژ کار، مونتاژ مي شود.

با  فاصله  حسب  بر  و  گرفته  قرار  هم  کنار  در  جداگانه  صورت  به  مثلثی  داربست  شده  مونتاژ  باکس های 
یکدیگر و آرایش چیدمان، می توان باربری آنها را تا 14 تن بر متر مربع افزایش داد.

مجموعه فزمی گروپ این محصول را با متریال های با کیفیت و مطابق با استاندارد تولید می کند.

- فریم ها در اندازه های 50 ، 75 ، 100 سانتی متر
- مهار افقی اسکافولد و مایل 

- کفشک
- پین اسکافلد

- سرجک سقفی قابل رگالژ

اجزای اصلی سيستم اسکافلد مثلثی عبارتند:

جدول مشخصات محصول

وزن تقریبی عنوان محصول

10.5 کیلوگرم داربست مثلثی 120*100

9 کیلوگرم داربست مثلثی 120*75

8 کیلوگرم داربست مثلثی 120*50

4.5 کیلوگرم مهار عرضی 120

5 کیلوگرم مهار قطری 170

1.5 کیلوگرم کفشک 14

50

100

75
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کنج های مدوالر قالب بندی و نبشی پانچیسولجر
تکرار  دارای  همچنین  و  بوده  سنگین  جانبی  و  هیدرواستاتیکی  فشار  نظر  از  که  هایی  سازه  اجرای  برای 
زیاد در اجرا هستند قطعاتی به نام سولجر تولید می شود که این قطعات به عنوان پشت بند عمودی در 

سازه هایی مثل دیوارهای با ارتفاع و ضخامت زیاد مورد استفاده قرار می گیرد.
این قطعات عالوه بر مهار فشار جانبی و فشار هیدرواستاتیک در این گونه سازه ها جهت جلوگیری از باز 

شدن قالب ها و بسته شدن مجدد آنها در اجرای مشابه بعدی مورد استفاده قرار می گیرد.
بدین صورت که این محصول  با بسته شدن به پشت بند افقی )لوله( پانل را بصورت یکپارچه درآورده و 
می توان با تعبیه قالب جرثقیل بر روی این محصول ها آنها را بصورت پانلی و یکپارچه جابجا کرد و در نقطه 
دیگری از پروژه مورد استفاده قرار داد که نقش عمده ای در صرفه جویی زمان و هزینه و همچنین طول 

عمر تجهیزات مورد استفاده دارد.

همانند  و  می روند  بکار  غیره  و  هم  بر  عمود  شکستگی های  در  فلزی  قالب   اتصال  جهت  مدوالر  کنج های 
مشخصات سازه ای قالب های بتن مدوالر ساخته می شوند.

این کنج ها جهت اتصال دو قالب با زاویه قائم بکار می روند. بطوریکه قسمت های بیرونی سطح بتن را تحت 
پوشش خود قرار می دهند و معموال جهت قالب بندی ستون ها و اتصال قالب های کف پوتر به آویز در تیر ها 

بکار می روند.
زاویه این کنج ها ۹۰ درجه و دارای پخ 1/5 در 1/5 سانتیمتر می باشند. ابعاد این کنج ها معموال )۵×۵( 

)10×۵( )10×10( می باشد و در ارتفاع های 100 و 150 و 200 سانتیمتر ساخته می شوند.

این کنج ها جهت اتصال دو قالب با زاویه قائمه بکار می روند. بطوریکه قسمت های داخلی سطح بتن را تحت 
پوشش خود قرار می دهند و معموال جهت قالب بندی گوشه های داخلی دیواره ها و اتصال قالب های آویز 

تیر به دال بتنی بکار می روند.
زاویه این کنج ها نیز 90 درجه می باشد و به ارتفاع های 100 و 150 و 200 سانتیمتر ساخته می شوند.

این قطعات نیز همانند کنج های بیرونی جهت اتصال دو قالب عمود برهم بکار می روند که در این حالت 
سطح خارجی بتن به صورت تیز خواهد بود. بیشترین کاربرد نبشی پانج شده اتصال قالب های کف پوتر در 

قالب بندی تیر بتنی می باشد.

کنج های بیرونی

کنج های داخلی

نبشی پانچ شده قالب فلزی مدوالر
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اتصاالت قالب فلزی بتن، جک سقفی و اسکافولد

فزمی گروپ تولید کننده و تامین کننده انواع اتصاالت:
رزوه  تمام  بولت  چدنی،  بند  آب  بولت  میان  گوه،  و  پین 
گیره  خروسکی،  مهره  و  بولت  مهره  رزوه،  سر  دو  بولت  و 
جک  مهره  و  پیچ  لوله،  به  لوله  گیره  بلند،  گیره  و  متوسط 
کلمپس  رگالژ،  قابل  سقفی  سرجک  جک(،  )رزوه  سقفی 
مهره  تخت(،  )واشر  کاس  واشر  عصایی،  بلت  داکتیل، 
بولت واشردار )خروسکی واشردار(، واشر دو لوله، تسمه 
دوتایی،  کوپلر  تنگ،  تسمه  و  فلزی  قالب  تسمه  بولت، 
مفصل گردان، تبدیل اتصال دوبل، تبدیل اتصال مفصل 
گردنده، اتصال بست خارجی، قایم فلپ دوتایی، کفشک 

اسکافولد، سرپیچ تنظیم و...
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اطالعات تماس
جاده رشت به انزلی، بعد از سه راهی حسن رود، روبروی پادگان نیروی دریایی، شرکت 

فوالد فرآور ذوبی مانا ایستا

از پمپ  پایین تر  اتوبان فتح، احمدآباد مستوفی، ۵۰۰ متر  تهران، تقاطع آزادگان و 
بنزین، انبار فوالد فرآور ذوبی مانا ایستا

021 56716105-6                       0912 888 9711-2
www.FezmiGroup.com FezmiGroup@Gmail.com


