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میانب لت آبب ند پالستیکی

غالف دو ســـــر مخروط

غالف مخروطی ســنگین

مهره مخروطی پالسـتیکی

ب لت فنـري مخروطی میان

درپـــــــــوش قالب

قوطی کلید و پریز ســقفی

قوطی کلید و پریـز دیواري

ا من کالهــــــــــک

کالهک قارچــــــــی

پایه مخـروطـی میلگـرد
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میان بلت آب بند پالستیکی

Waterproofing Mid Bolt

شرح

جهت بتن ریزي انواع دیوارهاي بتنی  اعم از دیوارهاي برشــی ، 

دیواره مخازن ، استخرها ، کانالهاي انتقال آب ، تونل ها ، سـدها و 

... باید عملیات قالب بندي مناسب با ضـخامت و قطر دیواره و نوع 

کاربري انجام شود . تقریباً در 95 درصد سیستم هاي قالب بندي 

دیوار جهت مهار فشـــارهاي هیدرواستاتیکی بتن در هنگام بتن 

ریزي ، می بایســـــــــت تمهیدات الزم براي مهار قالبها جهت 

جلوگیري از باز شدن قالبها و از هم گسیخته شدن آنها اندیشـید. 

از مهم ترین تجهیزات در مهار فشـارهاي جانبی بتن ، استفاده از 

بلت و مهره و واشر به همراه مهارهاي پشـت بند قالبها می باشد . 

در سازه هاي آبی که مبحث آب بندي سازه بتنی مطرح و بسـیار 

حائز اهمیت است ، سوراخ ایجاد شده توسـط بلت در بتن ، پس از 

اتمام بتن ریزي و قالب برداري و در آوردن بلت ها ، یک ضـــعف 

سازه اي محســوب می شود و باید براي پر کردن و همچنین آب 

بند نمودن آن اقداماتـی را انجام داد. پـر نمودن این حفـره ایجاد 

شده ، با پر نمودن مالتهايسیمانی ، بخصــوص در دیواره هاي با 

ضــخامت باال و متراکم کردن آن جهت ممانعت از خروج آب کار 

مشــکلی است . بهترین روش آب بندي محل عبور بلت در بتن ، 

اقدام قبل از بتن ریزي و در هنگام کار گذاري بلت داخل ســـازه 

می باشد . میان بلت آب بند پالستیکی که ارزان ترین و مقرون به 

صـــرفه ترین نوع میان بلت جهت آب بندي محل عبور بلت می 

باشد، از جنس پالستیک طراحی و تولید شده است کهاز 5 قطعه 

تشــکیل و مونتاژ و استفاده می شود. هزینه استفاده از میان بلت 

آب بند پالستیکی نســـبت به سایر میان بلت هاي موجود مانند 

میان بلت چدنی و میان بلت فنري تا حداقل 70 درصــــد کمتر 

است و مزایاي بســیاري را براي کارفرما در بر دارد . از جمله مهم 

ترین مزایاي استفاده از میان بلت آب بند پالستیکی نســـبت به 

ســایر میان بلت هاي فلزي یا چدنی، اســتفاده از بلت یک تکه و 

معمولی اسـت که از آن می توان در سـایر پروژه ها نیز اســتفاده 

نمود. ولـــی در میان بلت هاي دیگــــر باید از بلت هاي با طول 

کوچکتر و یا بلت هاي بیرونی ( یک طرف بلت دنده ریـز و طـرف 

دیگر دنده درشت )بکار برد، که قابلیت استفاده از بلت را در پروژه 

هاي دیگر محدود می کند و از این نظر نیز اســتفاده از میان بلت 

آب بند پالستیکی مزایاي اقتصـادي قابل توجهی را براي کارفرما 

ایجاد می کند. میان بلت آب بند پالستیکی به سـادگی با افزایش 

طول لوله آجدار پالســـتیکی ( قطعه میانی مجموعه میان بلت )  

قابلیت افزایش طول دارد و این در حالی است که این موضـوع در 

مورد میان بلت هاي چدنی و یا فلزي با محدودیت مواجه اسـت و 

یا با صرف هزینه بســـــیار باالتري انجام می شود. قطعات اصلی 

تشــــکیل دهنده میان بلت آب بند پالستیکی از مواد اولیه پلی 

وینیل کلراید تولید شده است که هیچ گونه اثر بخشــی منفی بر 

روي بتن ندارد و همچنین قطعاتـی از میان بلت که در بتن باقـی 

می مانند ( لوله و رابط ) در ســـــطح خود داراي آج و دندانه می 

باشند تا درگیري بهتري با بتن داشته باشند. 
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نحوه استفاده 

جهت کارگذاري میان بلت آب بند پالسـتیکی، باید ابتدا قطعات 

مخروطی و رابط میان بلت با لوله آجدار پالسـتیکی مونتاژ شـود.  

معموالً این کار در کارخانه سازنده صـورت می پذیرد و میان بلت 

ها با توجه به طول مورد نظر کارفرما تولید و مونتاژ و بسـته بندي 

می شود . 

ابتدا شبکه میلگردي بافته شده و اسپیسـرهاي ویل فیکس جهت 

تنظیم فاصله بین میلگرد و بدنه قالب، کارگذاري می شود . سـپس 

یک طرف از قالب بندي مونتاژ می شــود . بنا به ضــخامت دیواره 

بتنی در فواصل مشـــخص مابین قالبها ، از قالبهاي سوراخدار که 

داراي فواصل اسـتانداردي می باشـند، جاي گذاري می شـود . در 

مرحله بعد بلت مناسب با ضخامت دیواره  و نوع مهاري هاي پشت 

قالب انتخاب می شود ( طول  بلت معموال بر اساس ضخامت دیواره 

بعالوه   40   الی 70 سانتیمتر با توجه به مهارهاي پشـــت قالب 

تعیین می شود ). بلت از قسـمت خارجی قسـمت قالب بندي شده 

وارد شــبکه میلگردي می شــود . در مرحله بعد میان بلت آب بند 

پالستیکی بصـورت غالف روي بلت قرار داده می شود. سپس قالب 

بندي طرف دیگر انجام شده و بلت از سـوراخ قالب روبرو خارج می 

شود . پس از  آن توسط مهره و واشر مخصــــــوص و مهاري هاي 

مناســب که با توجه به ضــخامت ســازه از جنس لوله یا قوطی یا 

ناودانی انتخاب می شود ، سازه تثبیت شـده و عملیات قالب بندي 

به اتمام میرسد.

پس از بتن ریزي و قالب برداري ، در سـطح بتن پره هاي مخروطی 

میان بلت در ســـطح بتن دیده می شـــود که باید با ابزاري مانند 

انبردســـت آن را از داخل بتن خارج نمود. پس از خروج مخروطی 

میان بلت پالسـتیکی از سـطح، حفره اي مخروطی شـکل در بتن 

بصــورت خالی ایجاد می شود که در انتهاي آن می توان به سوراخ 

رابط میان بلت دسترسـی پیدا کرد . در مرحله اول آب بندي حفره 

ایجاد شده توسط میان بلت ابتدا یک عدد آب بند کننده الستیکی 

ساده ( استاپر یو ) را با فشـــــار داخل حفره نموده و تا  وسط لوله 

آجدار پالستیکی هدایت می کنیم و در مرحله دوم دو عدد آب بند 

کننده الستیکی لبه دار (اسـتاپر تی ) را از دو طرف وارد حفره رابط 

میان بلت می نماییم تا لبه استاپر با لبه رابط درگیر شود . تا اینجا با 

قرارگیري اسـتاپرها آب بندي قطعی میان بلت انجام شـده اسـت 

ولی براي اطمینان بیشتر و نهایی نمودن عملیات آب بندي فضاي 

مخروطی شـکل به جاي مانده از خروج مخروطی را توسـط مالت 

آب بند ( ترکیب گروت + چسب بتن آب بند) پر می نماییم.

میزان مصرف 

میزان مصـرف میان بلت آب بند پالستیکی با توجه به تعداد بلت 

مورد نیاز براي مهار فشـارهاي جانبی بتن تعیین می شود ولی به 

طور معمول در حالت نرمال در هر متـر مـربع 2 عدد میان بولت، 

مورد نیاز است.

نکـات
از میان بلت آب بند پالســتیکی می توان فقط به عنوان غالفی 

جهت عبور بلت اســـتفاده نمود . در این حالت اســــتاپرها از 

ساختار میان بلت آب بند پالستیکی حذف خواهند شد.

قطعه مخروطی پالســـــتیکی حتی در مواردي که آب بندي 

سوراخ بلت مدنظر نیسـت هم باید از داخل بتن خارج شود زیرا 

وجود پالستیک با سطح مقطع بزرگ در سـطح می تواند ایجاد 

ضعف سازه اي در مقطع مورد نظر ایجاد کند.

میان بلت مخروطی پالســتیکی عالوه بر ایفاي نقش آب بندي 

محل عبور بلت ، مانع خروج شـیره بتن از سـوراخهاي ســطح 

قالب به بیرون خواهند شد.

اسـتفاده از اســتاپر تی و یو طبق توضــیحات مذکور در روش 

مذکور الزم می باشـد و مجاز به حذف و یا کم کردن اسـتاپرها 

نمی باشیم.

میان بلت آب بند پالســـتیکی براي عبور بلت با قطر 16 و 18 

میلیمتر طراحی شـــده اســـت و براي قطرهاي باالتر جوابگو 

نیست.
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میان بلت پالستیکیمیان بلت پالستیکیمیان بلت پالستیکی

بتنبتنبتن
قالب بتنقالب بتنقالب بتن

T استاپرT استاپرT استاپرT استاپرT استاپرT استاپر UUUاستاپراستاپراستاپر

16-1850 Midbolt 604/4

16-1850 Midbolt 654/9

16-1850 Midbolt 705/2

16-1850 Midbolt 755/8

16-1850 Midbolt 806/2

16-1850 Midbolt 856/8

16-1830 Midbolt 90

16-1830 Midbolt 95

16-1830 Midbolt 100

Midbolt 105

Midbolt 110

Midbolt 115

Midbolt 120

Midbolt 125

Midbolt 130

Midbolt 135

Midbolt 140

Midbolt 145

Midbolt 150

30

30

30

30

25

25

25

25

25

25

16-18

16-18

16-18

16-18

16-18

16-18

16-18

16-18

16-18

16-18

7/2

7/8

8/2

8/8

9/2

9/8

10/2

10/8

11/2

11/8

12/2

12/8

13/2

سایز بندي میان بلت

میانب لت آبب ندپ الستیکیپ سا زا جراي آرماتوربندي وب ســـتن 

قالب ،  میان دو جداره قالب جاي گذاري می شود.  سـپسب تن ریزي  

 

پس از اتمام بتن ریزي و گیرش بتن ،قالب ها باز شـــده و مخروطی 

میان بلت، توسط انبردست از دو سطح بتن خارج شود .

قطعـات آب بند کننـده الستیکی طبق ضــوابط و دسـتورالعمل هاي 

موجـود جاي گذاري می شوند .

حفره هاي به جاي مانده از خروج مخروطی میان بلت توســـط 

مالت آب بند پر شود. 

نحوه استفاده

16-1850 Midbolt 554/2

16-18100 Midbolt 507/8

16-18100 Midbolt 457/6

16-18100 Midbolt 407/3

16-18100 Midbolt 356/9

16-18100 Midbolt 306/4

16-18100 Midbolt 256

میان بلت پالســتیکی را به راحتی با کاهش یا افزایش طول لوله 

عموماً میتوان در طول هاي مختلف تولید نمود ولی  از سـایز 20 

تا 150 سانتیمتر بصــورت استاندارد تولید می شوند . اما  امکان 

تولید میان بلت در سایزهاي غیر متعارف و حتی اعشــاري نیز بر 

اساس سفارش مشـــــتري وجود دارد . در جدول زیر سایزهاي 

اسـتاندارد میـان بلت آب بنـد پالسـتیکـی ذکـر شــده اسـت . 

وزن بسته تعداد در بستهقطر بلت عبوري نام قطعه

Name  Packing(QTY)  Weight(KG)     Bolt

انجام می شود.
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رابط میان بلت پالستیکی قسمت واسط بین مخروطی میان بلت 

و لوله آجدار می باشد که پس از اجـرا، داخل بتن به جاي خواهد 

ماند و استاپرهاي الستیکی سـاده و لبه دار درون رابط میان بلت 

پالسـتیکی و لوله آجدار PVC تثبیت و جـاسـازي می شــود . 

رابـط میـان بلت پالسـتیکی از نظـر هندســی به گونه اي تولید 

شده است که درگیـري کاملی با بتن داشته باشد .  

قطعات تشکیل دهنده میان بلت پالستیکی

مخروطی میان بلت پالستیکی

رابط میان بلت پالستیکی

آب بند کننده الستیکی لبه دار ( استاپر     ) 

 U (     استاپر )   آب بند کننده الستیکی ساده

 T

رابط میان بلت پالستیکی

وزن بسته تعداد در بستهقطر بلت عبوري نام قطعه

Name  Packing(QTY)  Weight(KG)

22300 Joint L 6/2

    size

قطعه نهایـی در فــرآیند آب بندي محل عبور بلت از داخل بتـن

  تـوسـط میـان بلت آب بند پالســتیکی، مخـروطی میـان بلت

 پالســـتیکی می باشـــد که پس از اتمام بتن ریزي و باز کردن 

  قالب ها توســـط انبر دســـت از دو ســـــر میان بلت خـارج 

 می شـــــوند تا قطعات الســـــتیکـی اســـــتاپـر راحت تـر 

 درون سوراخ رابط میان بلت جـا زده شـوند .

مخروطی میان بلت پالستیکی

وزن بسته تعداد در بستهقطر بلت عبوري

  Packing(QTY)  Weight(KG)

226009

    size

نام قطعه

Name

Conic L 

PVCلوله آجدار 
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این قطعهب عنوان آبب ند کننده میانــی در فـــرآیند آبب ندي محل

 عبورب لتت وسـط میانب لت پالســتیکی آبب ند میب اشــد که پسا ز 

اتمامب تن ریزي و خارج کردن مخروطی میانب لتا ز ا نتهاي میانب لت 

،ت وسطا عمال فشارب ه قسـمت میانیل وله میانب لت هدایت می شود و 

وظیفه آبب ند کردن قســـمت میانی راب ر عهده دارد. ا ستاپر      ا ز 

جنس          ن رم و مقاومت ولید می شود. 

لوله آجدار PVC به عنوان قطعه واسـطه در ســاختار میان بلت 

آب بند پالســـتیکی به کار می رود و وظیفه کاهش و یا افـزایش 

طول میان بلت آب بند پالســتیکی را در فرآیند تولید و مونتاژ بر 

عهده دارد . علت آجدار شدن یا مضرس شدن سطح لوله درگیري 

بهتر لوله با بتن اسـت .لوله آجدار پالسـتیکی با قطر خارجی 25 

میلیمتر و قطر داخلی 22 میلیمتـر جهت عبور بلت با قطـر 16 و 

18 میلیمتر مناسب می باشد .

U آب بند کننده الستیکی ساده (استاپر    )

 U

 PVC

تعداد در بستهقطر بلت عبوري نام قطعه

Name  Packing(QTY)  Weight(KG)     size

221000 Stupper U

وزن بسته 

13/1

U استاپر   

این قطعه آب بند کننده دو ســــر میان بلت در فرآیند آب بندي 

می باشـد که پس از  محل عبور بلت توسـط میان بلتپ السـتیکی 

اتمام بتن ریـزي و باز نمودن قالبها و خـارج کـردن مخــروطــی 

میـان بلت از دو انتهـاي میان بلت، توسط فشـــــار در دو انتهاي 

میان بلت جا زده می شود و وظیفـه آب بندي و مسدود نمودن دو 

سـر حفره ایجاد شده توسط میان بلت را به عهده دارد .

 استاپر     از جنس          نرم و مقاوم تولید می شود .

T آب بند کننده الستیکی لبه دار(استاپر    )

 T PVC

تعداد در بستهقطر بلت عبوري نام قطعه

Name  Packing(QTY)  Weight(KG)

221000 Stupper T12/7

    size

وزن بسته

T استاپر   

وزن بسته تعداد در بستهقطر بلت عبوري نام قطعه

Name  Packing(QTY)  Weight(KG)     size

16-1820 PVC Pipe9شاخه

 PVCلوله آجدار 

 PVCلوله آجدار 
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مراحل مونتاژ میان بلت آب بندپالستیکی  

مرحله 1 : ا بتدا شبکه میلگرديب افته شده و یک طرفا ز قالبب ندي 

دیوارب ا توجهب هن قشــها جرایی مونتاژ شود. سپس یک عددب لت تمام 

رزوه کهب ناب ه قطر دیوار و وضعیت پشــتب ندها ، طول آن تعیین شده 

استا ز قسمتب یرون قالبها وارد سازه آرماتورب ندي شود.

مرحله 2 : میان بلت مونتاژ شـده شـامل رابط و مخروطی و لوله 

پالســـتیکی آجدار را با توجه به قطر دیواره ، انتخاب و روي بلت 

بصورت غالف پوششی قرار می دهیم .

مرحله 3 : پس از جایگذاري میان بلت پالستیکی ، قالب بندي سـمت دیگر 

دیوار را تکمیل می کنیم. بصـورتی که بدنه دو سمت قالب به دو انتهاي میان 

بلت آب بند پالستیکی بچسبد . دقت نمایید که بلت از دو طرف قالبها به یک 

اندازه باید خارج شود . سپس با بســتن مهاري ها و مهره و  واشر، سازه قالب 

بندي را تثبیت می نماییم.

مــرحله 4 : پس از مونتاژ کامل قالب بندي دیوار از طــرفین و 

تثبیت توسط مهاري ها و پشــت بندها و مهره و واشر و حصــول 

اطمینان از ایســتایی و تحمل در برابر نیروهاي هیدرواستاتیکی 

بتن توسط قالب ، بتن ریزي انجام می شود.

مرحله 5 : پس از اتمام بتن ریزي و رسیدن بتن به گیرش اولیه ، 

قالبهاي فلزي از دو سـمت دیوار با برداشــتن مهاري ها و مهره و 

واشــر باز می شــود و عمل کیورینگ و عمل آوري بتن آغاز می 

شود.
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مراحل مونتاژ میان بلت آب بندپالستیکی  

مـــرحله 6 : بلت مهاري موجود در حفـــره میان بلت آب بند 

پالســتیکی که در داخل بتن به جاي مانده اســـت به راحتی با 

کشیدن از یک طرف ، از داخل سازه خارج می شود .

مرحله 7 : پس از خروج بلت ، قســــــــمت پره اي شکل قطعه 

مخروطی میان بلت در دو سوي دیوار ، در سطح بتن مشــاهده می 

شـود . از نظر سـازه اي وجود پالسـتیک با ســطح مقطع بزرگ در 

سطح بتن و به فرم تو خالی می تواند ضعف سازه اي براي آن مقطع 

ایجاد خواهد نماید . با  استفاده از ابزاري مانند انبر دست مخروطی 

را  از ســــطح بتن خارج می نماییم تا به حفره رابط میان بلت که 

سوراخ آن هم اندازه  با  قطر داخلی لوله آجدار پالسـتیکی اسـت ، 

دسترسی پیدا کنیم.

مرحله 8 : براي آب بندي حفره به جا مانده حاصل از عبور بلت ، 

یک عدد آب بند کننده الستیکی ساده ( استاپر یو ) را با فشــــار 

مطابق شکل به قسـمت میانی سازه هدایت می کنیم تا سدي در 

برابر  نفوذ آب از داخل حفره موجود باشد.

مرحله 9 : جهت افزایش ضـریب اطمینان دو عدد آب بند کننده 

الستیکی لبه دار یا استاپر تی را از دو طرف با فشـــار وارد دو سر 

رابط میان بلت می نماییم . دقت شود اسـتاپر تی را به حدي باید 

داخل حفره هدایت کنیم که لبه استاپر به لبه رابط میان بلت گیر 

کند.

مرحله 10 : براي حصـــول اطمینان از نفوذناپذیر شدن بتن و پر 

نمودن حفره مخروطی شـــکل به جاي مانده از خروج مخروطی 

میان بلت ، مالتی متشکل از گروت و چسب بتن آب بند ساخته و 

حفره را پر می نماییم .

 چنانچه مراحل مذکور با دقت انجام شـود آب بندي صـد درصـد 

توسط میان بلت آب بند پالستیکی محقق خواهد شد.
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غالف دوسر مخروط

Conical Mid Bolt 

ب راي قالبب نديب تنا مري ضــروري  وجودب لت و تجهیزات مهاري،

است.  در صورت عدم مهار قالبب نديب تنب اب لت و مهره و واشر و سایر 

ملحقات ، در هنگامب تن ریزي ، فشـار هیدرواستاتیکیب تن موجبا ز 

هم گسـیخته شدن قالبها وا یجاد ضرر جديب ه سازه می شود. ب دین 

منظور وجودب لت جهت قالبب نديا مري الزما الجرا ا ست.  چنانچه 

بلتب ه تنهایی وب دون هیچ پوششـــی داخل قالبها قرار گیرد ، پسا ز 

بتن ریزي خروجب لتا ز داخلب تن کاري سخت و طاقت فرسـا خواهد 

بود.  درب یشـتر مواقع مجبور می شوند قسـمتیا زب لت که داخلب تن 

مانده را همانجاب گذارند و قسمتب یرون زده را توسط سنگ فرزب برند 

که خودا ین کارا شـتباها سـت و راهیب رايا نتقال خوردگیب ه داخل 

بتنا یجاد خواهد کرد. جهت حلا ین معضــل ، غالف دو سر مخروط 

پالستیکی یا کاور عبورب لت، طراحی و تولید شدها ست. ا ین محصول 

قطعها يا رزان و کارآمدا ســت و ب لتب ه راحتیا ز داخل آن عبور می 

کند و پسا زا تمامب تن ریـزي وب ازن مودن قالبها ،ب لت هاب ه راحتــی و 

بدون کوچکترین آســیبیا ز داخلب تن خارج می شـــوند. ا ز دیگر 

مزایايا ستفادها ز کاورب لت یا غالف دو سـر مخروط جهت عبورب لت، 

اینا ست که مانعا ز خروج شیرهب تنا ز محل سـوراخ قالب می شـود. 

الزم ب ذکرا ستا ستفادها ز کاور پالستیکیب لت فقطب راي دیوارهایی 

مناسبا ست که صرفاً پوششـــیب رايب لت مدنظرب اشد و آبب ندي 

سوراخب ه جاي مانده پسا ز قالبب رداري مدن ظرن باشد.

شرح

نحوه استفاده

نکـات

ا ز  ب ســـتن قالب یکطرفا ز دیوار، ب ندي دیوار و ا تمام آرماتور پسا ز

ا ســتب لت وارد شــده  و کاور  سـمتی که قالبب نديا نجام شــده

ب صـورت غالفی روي سطحب لت قرار می گیرد و پس  پالستیکیب لت،

از قرارگیري غالف دو سر مخروط طرف دیگر قالبب ســــته شده  و 

ب سته می شوند. پسا ز  مهارها و واشرها و مهره هاي الزم پشت قالبها

ب ه راحتی خارج شـــده و  ب ولت ها اتمامب تن ریزي وب ازن مودن قالب ،

ا نبر دست خارج می شود  مخروطی سر غالف دو سر مخروط توسط 

و سوراخب ه جاي ماندهب ا مالت هاي سیمانی یا گروت پر می شود.

ا ز غالف دو سر مخروط تنظیم فاصله دقیق  ا ستفاده از مزایاي ویژه

بین قالبهاست.

ا یجاد  ب تن و ا ز کاور پوششب لت موجب خروج شـیره ا ستفاده عدم

ضعف موضعی درب تن خواهد شد.

ب تن درگیرن شـده  ب ولت فلزيب ا ا ز کاور پالستیکیب لت ، ا ستفاده با 

و ضمن داشتن عمر طوالنیا مکان مصرف تعداد  دفعاتب یشتري 

میسر خواهد شد. 

ب ر موارد مذکور ، آبب ندي توام سوراخب ه جاي  چنانچه هدف عالوه

ب ایدا ز میانب لت آبب ند پالسـتیکیا سـتفاده  ب لتب اشـد، ا ز مانده

کنیم. ولی در شرایط خاص می توانا ز غالف دو سـر مخروطن یزب ه 

ب ها ین ترتیب کهب ا خروج  عنوان میانب لت آبب ندا ســـتفاده کرد. 

مخـروطـیا ز دو طـرف دیوار،  مـی توانب ا وارد کـردن 2 یا 3 عدد 

ن فوذ را مسـدودن مود و فضـايب ه  استاپرب دونل بهب ه داخلل وله راه

ب ا مالت آبب ند ( گروت + چسب آبب ندي ) پرن مود. جاي مانده را

وزن بسته تعداد در بستهقطر بلت عبوري نام قطعه

Name  Packing(QTY)  Weight(KG)

16-18100 Conical mid bolt 15  6/8

    Bolt

16-181007/3

16-18508

16-18508/8

16-18509/5

16-185010/8

16-185012

16-1810013/2

Conical mid bolt 20  

Conical mid bolt 25 

Conical mid bolt 30  

Conical mid bolt 35 

Conical mid bolt 40  

Conical mid bolt 45  

Conical mid bolt 50 

میزان مصرف

عموماًدر هر متر مربعا ز دیوار دو عددب لت موردن یازا سـت که طبعاً 2 عدد هم 

کاورپ السـتیکیب لتی ا همان غالف دو سـر مخروط موردن یازا سـت.  ولیب ه 

طور کلیب ها ندازهب لت هاي عبوريا ز سازه قالبب نديب ه غالفب لتن یازا ست. 

بسته بندي



نقاط مورد نظر براي عبور بلت ، بلت مهاري با قطر 22 میلیمتر، از 

بیرون قالب هدایت و به داخل شــبکه میلگردي وارد می شــود . 

سپس قطعه پالسـتیکی غالف مخروطی سـنگین روي بلت جاي 

گذاري شده و سپس سمت دیگر قالب بسـته می شود . در نهایت 

توسط پشت بندها و مهره و واشرها ، قالب بندي تکمیل و  تثبیت 

می شـــــود . پس از بتن ریزي و باز نمودن قالبها و خروج بلت و 

رسیدن بتن به گیرش و مقاومت مناسب می توان با اعمال ضـربه 

از سـمت کوچکتر غالف مخروطی سـنگین که در سـطح نمایان 

اسـت ،آن را از طرف قطورتر خارج نمود و در نهایت حفره به جاي 

مانده را توســـــــــــــط مالت مناســـــــــــــب پر نمود. 

وزن بسته تعداد در بستهقطر بلت عبوري نام قطعه

Name  Packing(QTY)  Weight(KG)

2225 Fromwork conic 153/7

    Bolt

22254/5

22255/8

22256/2

Fromwork conic 20

Fromwork conic 25

Fromwork conic 30

22257 Fromwork conic 35
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غالف مخروطی سنگین

Heavy Fromwork Conic 

امروزها ستفادها ز سیســــــتم هاي جدید قالبب نديب تنب ه شیوه 

ا بعاد  ا ین قالبهاي عموماً در ا ســت.  صـنعتی، در دنیا مرسـوم شـده

ن ســــبتب ه قالبهاي مدوالر ، طراحی و تولید می شوند، که  بزرگتر

ب ه دلیل کاهش زمان قالب  ســــاخت قالب در مقیاسب زرگ عموماً

بندي وا فزایش سرعت وا مکان ساخت سـاختمانب ه روش صـنعتی 

ا ز جملها ین قالبهايب تنی سنگین می توانب ه سـیتم قالب  میب اشد.

ن یز مانند سایر قالبهاي مدوالر  ا ین قالبها بندي تونل فرما شارهن مود. 

ب لت و مهره و واشر و  ا ز ب ها ستفاده جهت مهار فشــارهاي جانبین یاز

ا زب لت  پشـتب ندهاي مهاري دارد، ولیب هل حاظ وزن سنگین قالبها ،

ا ســتفاده می  ن یروهاي جانبی در آن، با قطر 22 میلیمتر جهت مهار

ا ز پوشش هایی مانند غالف دو سر مخروط و  ا مکانا ستفاده شود که

ا ز طرفی  یا میانب لت پالســـتیکی آبب نددرا ین حالت وجودن دارد.

ا ین ضـرورت را   ا مکان واردشـدن ضـربه ، دیگر وزن سنگین قالبها و

ا ز مقاومت وا ستحکام کافی  ایجاد می کند که پوششیا نتخاب شود 

برخوردارب اشد.  غالف مخروطی سنگین جهتا ستفاده در سیسـتم 

قالبب ندي سنگین، جهت عبورب لتب ا قطر 22 میلیمتر گزینهب سیار 

مناسبیا ست.  غالف مخروطی سنگین محصـولی کارآمد وب سـیار 

ب ا قدرت تحملب ار هاي جانبی  مستحکما ز جنس پالستیک فشرده

زیاد میب اشــــــــد، که در طول هاي 15، 20، 25 و30 و 35 و 40 

ب لتا ز میان آن در  ب راي تعیین فاصـلهب ین دو قالب و عبور سانتیمتر

ن ظیر سیسـتم هاي الرج پنل،  سیسـتم هاي مدرن قالبب نديب تن،

ب ه صورت عمده  .. . قالب هاي تونل فرم، سیستم قالبب ندي شمس و

موردا ســـتفاده قرار می گیرد. غالف مخروطی ســـنگینب هل حاظ 

جنس و ضخامتب دنه ، قادرب ه تحملب ارب االییا ست و درب رابر فشار و 

ا ز سـوي قالبها هنگام مونتاژ یا جابجایی  ضـربه هايا حتمالی وارده

توســط جرثقیل ،ازمقاومت کافیب رخوردارا ســت.  غالف دو ســر 

ب توان پس  مخروطب صورت یک دوك مخروطی طراحی شدها ست تا

ا عمال فشـــــارا ز سمت کوچکتر  ب ا  ازب تن ریزي وب از کردن قالبها 

ا ز سمت  قطورتر خارجن مود. مخروط ، آن را 

شرح

نحوه استفاده

نکـات

ابتدا شبکه میلگردي سازه بافته می شود و اسپیسرهاي مورد نیاز 

بـراي تامین کاور بتنـی میان میلگـردها و قالب بتن جاي گذاري 

می شود . سپس یکطرف از قالب بندي دیوار بسـته می شود و در 

پیشـنهاد می شود جهت خروج ساده تر غالف مخروطی سنگین 

از داخل بتن ، قبل از بتن ریزي سـطح قطعه توســط روغن قالب 

چرب شود.

جهت خروج حتماً از طرف کم قطر تر نیرو و ضربه اعمال شود.

چنانچه حفــره به جاي مانده نیاز به آب بندي دارد از تـــرکیب 

گروت و چسب بتن آب بند براي پر کردن حفره استفاده شود. 

میزان مصرف
به طور متوســــــط در هر متر مربعا ز دیوار 2 عدد غالف مخروطی 

ســـنگین موردن یازا ســـت ولی در کل می توان گفت میزان غالف 

مخروطی موردن یازب راي یک دیوارب تنیب ا تعدادب لت هايب ه کار رفته 

در آنب رابرا ست.

بسته بندي
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مهره مخروطی پالستیکی

Nut Conic

 استفاده از بلت و مهره و واشر و  مهاري ها، در سیسـتمهاي قالب 

بندي بتن، جهت مهار فشــارهاي جانبی بتن امري واجب است . 

چنانچه سازه قالب بندي شده بصورت صحیح  تثبیت نشـود ، در 

هنگام اجراي بتن ریزي فشــارهاي هیدرواستاتیکی بتن موجب 

باز شـدن قالبها و ایجاد فاجعه در بتن ریزي و سـازه خواهد شـد . 

محل عبور بلت در سازه هاي بتنی  نظیر اسـتخرها و مخازن و به 

طور کلی سازه هاي آبی که مبحث آب بندي المان هاي سـازه اي 

در آنها مشکل نفذپذیري ایجاد می کند ، بسیار حائز اهمیت است 

و الزم اســت که پس از اتمام کار در برابر نفوذ آب ایمن باشـــد. 

امکان پرکردن ســــوراخ بر جاي مانده از بلت با مالتهاي آب بند 

وجود دارد ولی این کار بسیار زمان بر است و در عین اینکه از نظر 

اقتصادي مقرون به صرفه محسوب نمی شود ، روش قطعی و صد 

درصدي براي کاهش نفوذپذیري نیســت. براي بســـتن بلت در 

دیواره هایی که باید آب بند باشد، می توان از قطعاتی بصـــورت 

واسطه اسـتفاده نمود. به این قطعات واسـطه میان بلت گفته می 

شـود که در انواع مختلف طراحی و تولید می شـود . یکی از انواع 

میان بلت هاي آب بند، میان بلت آب بند فلزي اســـت که از یک 

ورق ( پرده آب بند ) و میلگردي که دو سـر آن دنده شـده اسـت 

تشــکیل شده است . جهت تامین فاصله میان بلت فلزي از سطح 

بتن و قالب از قطعه اي پالسـتیکی که وســط آن یک مهره فلزي 

جایگذاري شده است،  استفاده می شـود و میله دنده شـده میان 

بلت فلزي روي آن مانند پیچ و مهره بسته می شود.

شرح

نحوه استفاده

نکـات

ا جرا  ابتدا سازه میلگردي بافته شده و یک طرفا ز قالب بندي دیوار

می شود . بلت بیرونیا ز سوراخ قالب بتن وارد شده و به مهره موجود 

ا ز طرف دیگر  در قطعه مهره مخروطی پالستیکی بســته می شود .

نیز میله دنده شــده میان بلت فلزي، به ســر دیگر مهره مخروطی 

پالستیکی بســـته می شود . به سر دیگر میان بلت فلزي یک عدد 

مهره مخروطی پالستیکی دیگر بسته شده و در نهایت پسا ز بستن 

بلت بیرونی ، ســمت دیگر قالب بندي دیوار مونتاژ می شـــود و با 

بستن مهره ها و واشرها و مهاري ها قالب بندي تکمیل و تثبیت می 

شود. پسا ز بتن ریزي و باز نمودن قالبها مهره مخروطی پالستیکی 

ا ز داخل بتن خارج شده و فضـــــاي  که روي سطح دیده می شود،

خالی به جاي مانده توسط مالت آب بند مناسب پر می شود. 

عدم اســـتفاده ازقطعه مهره مخروطی میان بلت پالســـتیکی 

موجب نفوذ خوردگی از طریق فوالد به داخل شــبکه میلگردي 

خواهد شد.

دقت نمایید که حتما پس از اتمام بتن ریـزي و باز نمودن قالبها 

مهره مخروطی پالستیکی از سطح بتن خارج شود.

دقت نمایید حتما براي پر کردن ســوراخ به جاي مانده ، پس از 

قالب برداري،  از مالتهاي آب بند استفاده شـود تا از امکان نفوذ 

عوامل مخرب به داخل شـــــــبکه میلگردي و ایجاد خوردگی 

جلوگیري شود .

میزان مصرف
تعداد مصــــــــرف قطعه پالستیکی مهره مخروطی میان بلت 

پالستیکی 2 برابر تعداد سوراخ موجود در دیوار و قالب براي عبور 

بلت می باشد.  در واقع به ازاي هر عدد میان بلت در سیســـــتم 

قالب بندي دیوار ، دو عدد مهره مخروطی پالســتیکی مورد نیاز 

است . 

بسته بندي

وزن بسته تعداد در بستهقطر بلت عبوري نام قطعه

Name  Packing(QTY)  Weight(KG)

162006

    Bolt

Nut Conic

طول

Long

5cm
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مخروطی میان بلت فنري

Sealing Mid-Bolt Conic

ا ز بلت و مهاري ها در سیســتم قالب بندي بتن، جهت  ا ستفاده عدم

ا مريا جتناب ناپذیرا ست . چنانچه سازه  مهار فشـارهاي جانبی بتن،

قالب بندي شده توسط عبور بلت و مهار کردن توسط واشـر و مهره و 

مهارهاي پشـت بند قالب تثبیت نشـود ، در هنگام بتن ریزي فشــار 

هیدرواستاتیکی بتن موجبا ز هم گســــیخته شدن قالبها و خراب 

شدن بتن و سـازه بتنی خواهد شـد . جهت محل عبور بلت در سـازه 

هاي بتنی نظیرا ســتخرها و مخازن و به طور کلی ســـازه هاي آبی،  

مبحث آب بندي جهت دیواره ها و کف مهما ســـت ، باید جهت آب 

ا مکان پرکردن سـوراخ بر جاي  بندي، پسا ز خروج بلتا قدام شـود .

ا ز بلت با مالتهاي آب بند وجود دارد ولیا ین کار بسیار سخت و  مانده

طاقت فرساست. براي بســــتن بلت در دیواره هایی که باید آب بند 

ا ین قطعات  ا ستفاده نمود. به باشد،  می توانا ز قطعاتی بصورت واسه

ا نواع مختلف طراحی و تولید  واسطه میان بلت گفته می شـود، که در

ا نواع میان بلت هاي آب بند، میان بلت آب بند فنري  می شود . یکیا ز

اسـت کها ز یک ورق ( پرده آب بند ) در وسـط و فنرهایی در دو طرف 

ا ست که بلت بیرونی به آنها بسته شده و سوي دیگر بلت  تشکیل شده

از قالبها خارج شده و توسط مهره و واشر و مهاري ها تثبیت می شود . 

ا ز  جهت عدم برخورد میان بلت فنري به سطح قالب ، به دلیلا ین که

ا ز قطعه پالسـتیکی مخروطی میان بلت فنري  ا سـت باید جنس فلز

استفاده نمود که به طول 3 سانتیمتربصــورتا ستداندارد تولید می 

شـود و مابین  میان بلت فنري و سـطح قالب فاصـله 3 سـانتیمتري  

ایجاد می کند تا وجود فلز در سـطح بتن ، موجبا نتقال خوردگی به 

داخل شبکه میلگردي نشود . قطعه پالستیکی مخروطی پالستیکی 

میان بلت فنريا ز جنس پلیا تیلن فشرده تولید می شود.

شرح

نحوه استفاده

ابتدا شـبکه میلگردي بافته می شــود و یک طرف از قالب بندي 

پس از اسپیســر گذاري، بســته می شود . بلت بیرونی از سوراخ 

قالب بتن وارد شده و در وسط شـبکه میلگردي داخل فنر موجود 

در سر میان بلت آب بند فنري مانند پیچ و مهره بســته می شود، 

در حالی که قطعه واسطه مخروطی پالستیکی ما بین میان بلت و 

سـطح قالب قرار گرفته اسـت . سـپس بلت ســمت مقابل نیز به 

سمت دیگر میان بلت فنري بســـته شده و مخروطی پالستیکی 

نکـات

عدم اســــــــتفاده از مخروطی میان بلت فنري، موجب نفوذ 

خوردگی از طریق فوالد به داخل شبکه میلگردي خواهد شد.

حتما پس از اتمام بتن ریــزي و باز نمودن قالبها مخــروطــی 

پالستیکی از سطح بتن خارج شود.

حتی االمکان براي پر نمودن ســـــوراخ به جاي مانده ، پس از 

برداشـتن قالبها از مالت آب بند اســتفاده شــود تا امکان نفوذ 

عوامل مخرب به داخل شبکه میلگردي کاهش یابد. 

میزان مصرف
تعداد مصـــرف قطعه پالستیکی مخروطی میانب لت پالستیکی 2 

برابر تعداد سوراخ موجود در دیوار و قالبب راي عبورب لت میب اشد. در 

واقعب ها زاي هر میانب لتا ســـتفاده شـــده در قالبب ندي ، دو عدد 

مخروطی پالستیکی موردن یازا ست. 

بسته بندي

وزن بسته تعداد در بستهقطر بلت عبوري نام قطعه

Name  Packing(QTY)  Weight(KG)

16-18100018

    Bolt

Bouncy Mid-Bolt Conic

طول

Long

3cm

میان بلت روي بلت قــرار میگیـــرد . در نهایت قالب بندي دیوار 

سمت مقابل نیز بسته میشـود و مهره و واشر و مهاري ها بسـته و 

سـازه تثبیت می شـود. پس از اتمام بتن ریزي و باز نمودن قالبها 

مخروطی پالستیکی که در سطح بتن مشـــاهده می شود ، از دو 

سر خارج شده و توسط مالت مناسب آب بند پر می شود.
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درپوش قالب

Stopin

در تکنولوژي قالب بندي بتن تمهیدات و طـرحهایــی وجود دارد،  

که باید رعایت شـود . از جمله این تمهیدات، می توان به عبور بلت 

از داخل قالبهاي بتنی اشاره نمود . براي عبور بلت باید روي سـطح 

قالبهاي فلزي سـوراخی ایجا شـود ( قطر 21 الی 22 میلیمتر ) که 

بلت از داخل آن عبور نموده و از سوراخ قالب روبرو خارج شـود . در 

نهایت  دو طرف قالب توسط مهارها و واشرها و مهره ها بسته شود 

تا در هنگام بتن ریزي ، در اثر فشـــارهاي هیدرواستاتیکی بتن به 

عنوان یک سیال قالب ها از هم گسیخته نشود . همانطور که واضح 

است قالبهاي فلزي بیش از 50 بار قابل استفاده هســتند و ممکن 

است در پروژه بعدي قالب هاي سوراخ دار ، مشــــکل ساز شود و 

موجب خروج بتن و شیره بتن شوند . براي حل این مشکل و امکان 

اســتفاده از قالبهاي ســـوراخدار در مقاطعی که نیاز به عبور بلت 

وجود ندارد از قطعه اي ســــــاده و کارآمد به نام درپوش قالب یا 

استاپین استفاده می شود که از جنس پالستیک ساخته می شود. 

به درپوش قالب اصطالحا کورکن سوراخ قالب نیز گفته می شود. 

شرح

نحوه استفاده

نکـات

درپوش قالب، جهت کور کردن سوراخهایی که قصـد عبور بلت از 

آنها نداریم، استفاده می شود و از قسمت تخت قالب وارد شده و از 

سمت پشت قالب ( استیفنرها ) خارج می شود . در واقع قسـمت 

دایره اي شــکل محدب درپوش قالب، داخل قالب بندي قرار می 

گیرد.

استاپین عالوه بر مسـدود نمودن سوراخ  قالب هاي بتنی، مانع 

خروج شیره بتن می گردد.

قطعه پالستیکی استاپین مخصوص استفاده در سوراخ قالبهاي 

فلزي که بلت با قطر 16 از آنها عبور مـی کند طـراحـی و تولید 

شـده اسـت و اسـتفاده از آن براي قالبهاي خاص مانند قالبهاي 

تونل فرم که از بلت هاي قطر 22 براي مهار فشـــار بتن در آنها 

استفاده می شود، کاربرد  ندارد .  

میزان مصرف

به اندازه ســـوراخهایی که در قالبهاي فلزي بتن جهت عبور بلت 

تعبیه شده است و قصد عبور بلت از آنها نداریم باید درپوش قالب 

یا کورکن سوراخ قالب استفاده شود.

وزن بسته تعداد در بستهقطر  نام قطعه

Name  Packing(QTY)  Weight(KG)

2210004/8 Stopin

بسته بندي
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پس از اتمام آرماتور بندي دیوار و بستن قالبهاي دیوار ، قالب کف 

سقف بسته می شود و پس از اسپیسر گذاري ، آرماتورهاي سقفی 

شبکه اي پهن می شود. سپس با توجه به نقشـه تاسیسـات ، لوله 

هاي برق جاي گذاري می شــوند و در محلهایی که قرار اســـت 

خروجی روشنایی سقفی وجود داشـته باشـد، قوطی کلید و پریز 

سـقفی جاي گذاري و تثبیت می شـود . الزم به ذکر اســت که با 

قوطی کلید و پریز سقفی

Roof Switch Box

تعبیه محلن صـب و خروج کابلهایی مانند روشنایی سقفی یال وستر در 

سیســـتم هاين وین ساخت و ساز کهب ه شیوه صنعتیا نجام می شود، 

باید قبلا زب تن ریزي مدن ظر قرار گیرد.  سیســتم هاين وین ساخت و 

سازب ه روش صنعتی ،ب ا کمک سیســـتم هاي قالبب ندي الرج پنل یا 

ا نجام می گیرد. درا ین سیسـتم هاي قالبب ندي  تونل فرم یا هوپاد و. ...

دیوار و سقف در یک مرحلها نجام می شود وب تن ریزيب صـــــــورت 

یکپارچهب راي دیوار و ســقفا جرا می شـــود.  در واقع می توان گفت 

ستون و تیرها درا ین سیســتم ها حذف شده و سازهب صــورت دیوار و 

ا نجام کارهاي تاسیســـاتی و سیم  سقفب تنی یکپارچها جرا می شود.

کشی درا ینن وع سازه ها قبلا زب تن ریزيا نجام می شود و مطابقن قشه 

موجودب رايب رق رســـانی ، کابلها و قوطی هايا نتظار پیشب ینی می 

شود. ا لبتها ین پیشب ینیب راي محلن صــبل وسترها و روشنایی هاي 

سقفی در دال هايب تنی در سیســـتم قالبب ندي معمولین یزب اید در 

نظر گرفته شود.  در روشهاي سنتیب راي تعبیه محلن صب روشنایی و 

ا ز تکه هاي یونولیتا سـتفاده می شـود و پسا زا تمامب تن  یال وسـترها

ریزي وب ازن مودن قالبها ، یونولیت را خارجن موده و پسا زا نجام کارهاي 

مربوطب هب رق کشی سقف ، فضاي خالیب ه جا مانده را مجددب ا مالت پر 

مین مایند. جهت رفع و سهولت تعبیه محلن صــــــــب روشنایی و 

لوسـترهاي سـقفی، قوطی کلید و پریز سـقفیا ز جنس پالســتیک 

طراحی و تولید شدها ست، کها ز دو قسـمت درب وب دنه تشـکیل شده 

است. ا ین قوطی ها قبلب تن ریزيب ا توجهب هن قشــهب رق ساختمان در 

محل مناسـب جاي گذاري شــده و پسا زا تمامب تن ریزي وب ازن موده 

قالبها ،ب ا خارجن مودن درب قوطی ، کارهاي مربوطب هب رق ســـقف،ب ه 

راحتیا نجام می شـــود و قوطی کلید و پریز ســــقفی داراي عمق 5 

سانتیمتر میب اشد وا ز جنس پلیا تیلن فشرده تولید می شود. 

شرح

نحوه استفاده

نکـات
عدم اسـتفاده از قوطی کلید و پریز سـقفی، قبل از بتن ریزي می 

تواند هزینه هاي سنگینی را براي حفر محل روشنایی سـقفی یا 

وسایل ایمنی و اعالم حریق و ... داخل سقف ایجاد نماید.

حتما درب قوطی هنگام جاي گذاري ، روي قوطی نصـــب شده 

باشد ، زیرا در غیر اینصورت امکان ورود بتن و شیره بتن به داخل 

قوطی وجود دارد که پس از سخت شدن تمیز کردن آنها مشکل 

خواهد بود و در اجراي برق کشی سقف خلل ایجاد خواهد نمود.

محلی از سـوئیچ باکس سـقفی را که لوله برق به حالت انتظار به 

آن منتهی می شود، توسـط تیغ یا گرد بر با قطر مناسـب بریده و 

سر لوله را وارد قوطی کلید و پریز سقفی نمایید.

میزان مصرف
میزان مصرف قوطی کلید و پریز سقفی،ب ا توجهب هن قشـهب رق و تعداد 

روشنایی سقفی الزم ساختمان و سایر سیســتم ها مانند سیســتم 

هايا منیتی وا یمنی کهن یازب ه سیم کشی دارند مشخص می شود.

بسته بندي

توجه به نقشــه تاسیســـات، لوله هاي برق به حالت انتظار جاي 

گذاري شـده و به قوطی کلید و پریز سـقفی منتهی می شــوند تا 

پس از پایان پروژه بتوانند با هدایت ســــیم و کابلهاي برق، طبق 

نقشه سیم کشی، عملیات برق رسانی را کامل کنند. قوطی کلید و 

پریز ســقفی یا ســوئیچ باکس داراي یک درب اســت که جهت 

ممانعت از ورود بتن و شـــیره بتن به داخل قوطی در هنگام بتن 

ریزي تعبیه شـده اســت و پس از اتمام بتن ریزي و قالب برداري 

برداشته شده و عملیات مربوط به روشنایی سقفی انجام می شود.

وزن بسته تعداد در بستهعمق نام قطعه

Name  Packing(QTY)  Weight(KG)

501506 Switch box 50

Depthe
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قوطی کلید و پریز دیواري

Wall Switch Box

امروزه سیستم هاي انبوه سازي بسیار مورد توجه قرار گرفته است 

و سـاخت خانه به روش صـنعتی، با مزیت هایی مانند ضــد زلزله 

بودن مورد استقبال قرار گرفته است . یکی از تکنولوژي هاي نوین 

که در ساخت خانه به روش صنعتی بســــیار حائز اهمیت است ، 

سـاخت خانه به کمک قالب هاي الرج پنل یا تونل فرم اســت . در 

این سیســــــتم قالب بندي، معموالً پالن کلیه واحدها و طبقات 

ساختمان، دقیقاً مشـابه هم در نظر گرفته می شوند تا بتوان از یک 

دسـت قالب، براي سـاخت کل طبقات و حتی پروژه هاي بعدي با 

پالن یکسان، استفاده نمود . در سیستم قالب بندي تونل فرم قالب 

بندي سقف و دیوار بصورت یکپارچه انجام می شود و حتی دربها و 

پنجره ها درون سیستم قالب بندي بصورت قالبی تعبیه می شوند. 

بنابراین کل سیســتم ساخت بصـــورت بتنی ، بدون ستون و تیر 

انجام می شود و سـقف و دیواره هاي بتنی یکپارچه بتن ریزي می 

شود . در این سیســـتم باید قبل از بتن ریزي فکري براي کابلها و 

پریزهاي مربوط به برق و تاسیســـات نیز نمود .  براي این منظور 

قوطی کلید و پریز برق یا سوئیچ باکس طراحی و تولید شده اسـت 

که درون سازه آرماتور بندي قرار گرفته و پس از اتمام بتن ریزي و 

قالب برداري با برداشتن درب قوطی کلید و پریز دیواري ، می توان 

به راحتی کلید و پریز برق ، درون آن جاي گذاري می شــود. البته 

مد نظر داشته باشید که همه لوله هاي مربوط به عبور کابلهاي برق 

که قرار است به قوطی کلید و پریز وصل شوند داخل سازه نصـب و 

جاي گذاري می شوند.

شرح

نحوه استفاده

ابتدا آرماتور بندي  سازه بتنی بافته شـده و یک طرف از قالبهاي 

دیوار نصب و تثبیت می شود . سپس با توجه به نقشه تاسیسات ، 

لوله هاي برق جاي گذاري می شوند و در محلهایی که قرار اسـت 

کلید و پریز برق و تلفن قرار گیـرد ، قوطـی کلید و پـریـز دیواري 

جاي گذاري و تثبیت می شـود . الزم به ذکر اسـت که با توجه به 

نقشــه تاسیســـات، لوله هاي برق به قوطی کلید و پریز مربوطه 

منتهی می شـوند تا پس از پایان پروژه بتوانند با هدایت ســیم و 

کابلهاي برق، طبق نقشه سیم کشی عملیات برق کشـی را کامل 

نکـات

عدما ستفادها ز قوطی کلید و پریز قبلا زب تن ریزي می تواند هزینه 

ب راي حفر محلن صب کلید و پریزها ا یجادن ماید. هاي سنگینی را

حتما درب قوطـی را هنگام جاي گذاري روي قوطـی قـرار دهید، 

ا ینصـورتا مکان ورود بتن و شیره بتن به داخل قوطی  زیرا در غیر

وجود دارد و  پسا ز سخت شدن بتن، تمیز کردن آنها مشــــکل 

ا شکالا نجام خواهد شد. خواهد بود و جا زدن کلید و پریزها هم با

محلی از ســوئیچ باکس را که لوله برق به آن منتهی می شـــود 

توســط تیغ یا گرد بر، با قطر مناســـب ببرید و نوك لوله را وارد 

قوطی کلید و پریز نمایید.

میزان مصرف

میزان مصـرف قوطی کلید و پریز دیواري با توجه به نقشـه برق و 

تعداد کلید و پریز الزم براي برق و پریز تلفن مشخص می شود.

بسته بندي

کنند. قوطی کلید و پریز برق دیواري یا سـوئیچ باکس داراي یک 

درب اســت که جهت ممانعت از ورود بتن و شــیره بتن به داخل 

قوطی در هنگام بتن ریزي تعبیه شـده اســت و پس از اتمام بتن 

ریزي و قالب برداري، درب سوئیچ باکس دیواري برداشته شـده و 

کلید و پریز دیواري مربوطه جا زده می شود.

وزن بسته تعداد در بستهعمق نام قطعه

Name  Packing(QTY)  Weight(KG)

801507/2 Switch box 80

Depthe
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کالهک امن

Hed Bar

امروزه مبحث ایمنی در محیط کاري براي مجـریان و کارفـرمایان 

ساختمانی و صنعتی در سـراسـر دنیا، امري ضـروري و الزم االجرا  

می باشـــد و آئین نامه هاي گوناگونی براي ایمنی کارکنان پروژه 

هاي سـاختمانی تدوین و توسـط کارفرما  اجرا می شــود. در این 

مباحث ایمنی کلیه خطرات و مشکالتی که در یک سازه بتنی می 

تواند براي کارکنان ایجاد خطر نموده و موجب آســـیب دیدگی و 

ایجاد جراحت براي آنها شود، پیش بینی شده و راههاي پیشگیري 

از آنها بصــورت تئوري و یا دستورالعمل هاي الزم براي استفاده از 

ابزارهاي خاص اعالم می گردد . از جمله خطرات موجود در پـروژه 

هاي ســـاختمانی به ویژه ســــازه هاي بتنی، وجود ســــر آزاد 

میلگردهاي شـبکه هاي میلگردي می باشــد که بنا به هر دالیلی 

ممکن است در اثر برخورد پرسنل ،  ایجاد صدمه و جراحات جدي 

نماید. جهت پوشش سـر میلگردهاي آزاد در کارگاه سـاختمانی از 

قطعه کالهک امن اســتفاده می شــود . این قطعه طوري طراحی 

شده که به راحتی در سر میلگردها جا زده شـده و در صـورت عدم 

نیاز ، به راحتی خارج می شـود. معموال رنگ قطعه ایمنی کالهک 

امن، زرد یا نارنجی در نظر گرفته می شـــــود تا دید بهتري براي 

پرسنل داشته باشد. از دیگر مصارف عمده کالهک امن پوشش سر 

میلگردهاي رامکا جهت عدم اتصـال میلگرد با سطح قالب و انتقال 

خوردگی پس از باز کردن قالبها به داخل شــــبکه میلگردي می 

باشد.

شرح

نحوه استفاده

قطعه پالستیکی کالهک امن با توجه به قطر میلگرد انتخاب و در 

سر میلگردهاي آزاد جا زده می شود. شکل هندسـی کالهک امن 

میلگرد طوري در نظر گرفته شـده اسـت که بتوان براي قطرهاي 

مختلف از آن استفاده نمود.

نکـات

عدم اســتفاده از کالهک امن میلگرد جهت ایجاد ایمنی ســـر 

میلگردهاي آزاد ، در بسیاري از کشورهاي پیشرفته دنیا موجب 

اعالم تعطیلی کار از سوي کارفرما خواهد شد.

قطعه پالســتیکی کالهک امن میلگرد قطعه اي ارزان و مقرون 

به صرفه است ولی عدم استفاده از آن می تواند خســـــارات به 

مراتب پر هزینه اي را در بر داشته باشد.

توجه شــــود با توجه به توان قطعه کالهک امن میلگرد، براي 

جاي دادن میلگرد از نظر قطر نســـبت به انتخاب سایز مناسب 

اقدام شود.

میزان مصرف

میزان مصــــــــــرف کالهک امن میلگرد با توجه به تعداد سر 

میلگردهاي آزاد سازه میلگردي که نیاز به پوشش دارند و بصورت 

عمودي یا افقی قرار گرفته اند،  مشخص می شوند.

بسته بندي

وزن بسته تعداد در بستهسایز میلگرد نام قطعه

Name  Packing(QTY)  Weight(KG)

8-162000 Hedbar S10

    Size

16-322003/2 Hedbar L
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کالهک قارچی

Cap Mushroom

ایجاد ایمنی براي کارکنان ســاختمانی یکی از مباحث اصــلی در 

پروژه هاي ساختمانی است . به طور مثال در کشورهاي پیشرفته ، 

در صــورت عدم رعایت ایمنی ، به طور قطع  پروژه ســـاختمانی 

تعطیل خواهد شــــــــــد . یکی از مخاطراتی که در پروژه هاي 

ســــاختمانی همواره براي کارکنان وجود دارد ، احتمال برخورد 

پرسنل با تجهیزات و متریال مصرفی در پروژه می باشد، که ممکن 

است موجب ایجاد صدمات جدي و جراحات شدید و حتی مرگ و 

میر پرســنل اجرایی پروژه  شــود . یکی از خطرات مهم در پروژه 

هاي ســـاختمانی، نوك میلگردهاي عمودي آزاد شــــبکه هاي 

میلگردي اسـت که در صـورت برخورد کارکنان با آنها و یا احتمال 

پرت شدن کارکنان روي آنها، خســــارات زیانبار و سنگینی را به 

دنبال خواهد داشت . جهت رفع این معضـــــل قطعه پالستیکی 

کالهک قارچی میلگرد که شـباهت زیادي به قارچ دارد، طراحی و 

تولید شــده اســت .این قطعه توان جاي دادن میلگرد تا قطر 32 

میلیمتر را دارا می باشــد. کالهک قارچی میلگرد معموال در ســر 

میلگردهاي عمودي استفاده می شود.

شرح

نحوه استفاده

قطعه پالسـتیکی کالهک قارچی میلگرد ، در دو سـایز تولید می 

شــــود که هر کدام توان جاي دادن قطرهاي مختلف میلگرد را 

درون خود دارد و به راحتی در سـر میلگردهاي آزاد جاي گذاري 

می شود. بطور معمول با توجه به شکل ویژه این محصــــــــول 

،استفاده از آنها در میلگردهاي عمودي پیشنهاد می شود .

نکـات

عدم اســــتفاده از کالهک قارچی  میلگرد جهت ایجاد ایمنی 

نوك میلگردهاي آزاد عمودي  در پروژه هاي ســاختمانی  ، در 

بسیاري از کشورهاي پیشـرفته دنیا موجب اعالم تعطیلی کار از 

سوي کارفرما خواهد شد .

قطعه پالســــــتیکی کالهک قارچی میلگرد قطعه اي ارزان و 

مقرون به صرفه است ولی عدم استفاده از آن می تواند خسارات 

به مراتب پر هزینه اي را در بر داشته باشد.

توجه شـــــود با توجه به توان کارگیري قطعه کالهک قارچی 

میلگرد، براي جاي دادن میلگرد از نظر قطر، نســبت به انتخاب 

سایز  مناسب اقدام شـود ، تا کالهک قارچی روي میلگرد کامالً 

جا بخورد و لق نزند.

میزان مصرف

میزان مصـــرف کالهک قارچی میلگرد به تعداد سر میلگردهاي 

آزاد موجود در پروژه هاي ساختمانی تعیین می شود .

بسته بندي

وزن بسته تعداد در بستهسایز میلگرد نام قطعه

Name  Packing(QTY)  Weight(KG)

8-16500 Cap mushroom5/2

    Size

16-323007/8 Cap mushroom
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پایه مخروطی میلگرد

                                                                        Conic Bar Cover

در برخی پـروژه هاي بتنـی مانند تولید لوله هاي بتنـی یا اجـراي 

منهول ها، شبکه میلگردي ابتدا بافته می شود و سپس داخل قالب 

قرار می گیرد. قبل از قـرار گیـري داخل قالب و یا حتـی در هنگام 

قرارگیري در قالب ، معموال شــبکه هاي میلگردي به حالت انتظار 

روي زمین یا پالت قرار داده می شوند، تا به تعداد مورد نظر شـبکه 

هاي میلگردي آماده شـود و سـپس به داخل قالب هدایت شـده و 

بتن ریزي شود. در مدتی که شـبکه هاي میلگردي روي زمین و یا 

روي پالت در حالت انتظار تا مرحله قرارگیري در قالب و بتن ریزي 

قرار می گیرند ، ممکن اســــت تحت تاثیر عوال مخرب و خورنده 

محیطی، به خصوص یون هاي موجود در خاك اکسـیده شوند، که 

این موضوع مکرراً پس از پایان عملیات بتن ریزي و بازکردن قالبها 

در سر میلگردهایی که در زمان انتظار مورد تماس با خاك بوده اند 

، بصورت زنگار و اکسیده شدگی مشـاهده می شود . براي رفع این 

معضــــل قطعه پالستیکی پایه مخروطی میلگرد طراحی و تولید 

شــده اســت که در زمان انتظار شــبکه هاي میلگردي، در نوك 

میلگردهایی که با سطح زمین یا خاك یا پالت در تماس هســتند 

نصب شده و مانع انتقال خوردگی به فوالد می شوند.  

شرح

نحوه استفاده

نکـات

پس از بافته شـدن میلگردهاي شــبکه و قبل از قرار گیري روي 

زمین یا خاك یا  پالت در سـر میلگردهایی که با پالت یا زمین در 

تماس هستند جاي گذاري می شود .

قطعه پالستیکی پایه مخروطی میلگرد ویژه مصـــرف در نوك  

شـبکه هاي میلگردي در تماس با زمین یا پالت طراحی شــده 

اســــت و در مواقع خاص از نمونه رنگی آنها می توان به عنوان 

کالهک امن در سر میلگردهاي آزاد نیز استفاده نمود.

چنانچه کوچکترین خوردگی به شـبکه میلگردي وارد شـود در 

طول مدت زمان کوتاه، مانند ویروس به همه نقاط شــــــبکه 

میلگردي منتقل می شود و خســارات زیانباري را به سازه وارد 

خواهد نمود.

قسـمت کارگیر قطعه پالستیکی پایه مخروطی میلگرد ، حالت 

مخروطی می باشــــد. لذا هنگام جا زدن روي میلگرد تا نهایی 

ترین جاي ممکنه بفشارید تا لق نزده و ایستایی مناسبی داشته 

میزان مصرف

میزان مصـرف قطعه پالستیکی پایه مخروطی میلگرد، با توجه به 

تعداد سر میلگردهاي درگیر با پالت یا زمین تعیین می شود.

وزن بسته تعداد در بستهسایز میلگردپوشش بتنی نام محصول

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

Conic bar cover 30mm12-185008/8

ابعاد 

Size

 30/12-18

بسته بندي

باشد.



   

021-65423400-500-600-700-800-900

               0912-7659115-16          0912-4201549

W W W . B E T O N P L A S T. C O M

اکرم نبی  میدان  از  بعد  تهران، صفادشت، 

 112 پـالك  نشـــــانی،  آتش  از  قبـل 

کارخانه و دفتر مرکزي فروش : کارخانه و دفتر مرکزي فروش : کارخانه و دفتر مرکزي فروش : 

انجمن بتن ایران

انجمن تخصصی مراکز

IQCIQCIQC
Institute of

Quality & Control

0014 :21 00O 4SI

0014 :21 00O 4SI

0014 :21 00O 4SI

شماره پروانه استاندارد
6669067968


