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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.


