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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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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.


