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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


