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 قالب انواع قطعات بتنی

  سال چندین با (خراسان بتن قائم صنعتی گروه) مهدی بتن تجهیز شرکت

  وارد 1387 سال از تجهیزات، ساخت و سازی ماشین و صنعتی تجربه

  این .شد مربوطه آالت ماشین و بتنی تجهیزات قالب، ساخت عرصه

  انواع شکل، H برق تیر نظیر) بتنی قطعات انواع قالب سازنده شرکت

  تولید ترین اصلی از یکی عنوان به امروز و می باشد (... و کانال دیوار،

  این محصوالت از بعضی .است مطرح کشور در محصوالت این های کننده

  و همسایه کشورهای استانداردهای با یافتن تطابق از بعد هم شرکت

 .است شده ارسال کشورها این به میانه آسیای



 یش تنیدهپتیر برق گرد تولید تجهیزات خط 

  به نسبت تنیده پیش بتنی گرد تیرهای مزایای *   

 :شکل  Hتیرهای

 بودن سبک تر ✔

 کمتر شده تمام قیمت ✔

 بیشتر عمر ✔

 (بودن مدور بدلیل) وارده نیروهای بهتر تحمل ✔

 تجهیزات و آالت یراق نصب سهولت ✔

 تولید استاندارد رعایت به کننده تولید الزام ✔

 (دشوار صعود بدلیل) امنیت ضریب افزایش ✔

 متر 20 باالی ارتفاع با تیر تولید امکان ✔

 شهری مبلمان با سازگای ✔

 

 :تنیده پیش گرد تیر تولید مراحل *    

 قالب درون آرماتور استقرار ✔

 قالب به بتن دهی خوراك ✔

 کشش دستگاه توسط آرماتور کشش ✔

 (قالب چرخش) سانتریفیوژ فرآیند انجام ✔

 (چاله یا و) اتاقک درون قالب استقرار ✔

 بخاردهی عملیات و بخار

 تیر تخلیه و قالب بازکردن ✔

 تیر تست ✔

 دپو ✔

 



 تامین کننده انواع تجهیزات و ابزارآالت پیش تنیدگی

 تنیدگیتامین کننده انواع فوالد پیش 
 

((PC Strand - PC Wire - PC Bar 



 پیش تنیدهتراورس بتنی تجهیزات خط تولید 

  آهن راه خط اجزای از یکی تراورس ✔

  برای گاهی تکیه حقیقت در و می باشد

  روی بر بار توزیع جهت عاملی و ریل

 .می باشد باالست

 

  غیر و پیوسته روش دو به تراورس ✔

 .می شود ساخته پیوسته

 
  عمدتا ایران، عزیزمان کشور در ✔

 B70مدل تنیده پیش بتنی تراورس های

  آلمان کشور لیسانس تحت که 

   می گیرند، قرار استفاده مورد می باشد،



 پیش ساخته و پیش تنیدهدستگاه سازنده تیرچه بتنی 
T beam machine 

 از یکی پیش تنیده تیرچه ✔

 است بتنی پیش ساخته محصوالت

 تکنولوژی بکارگیری با که

 در (Prestressing) پیش تنیدگی

 مالحظه قابل کاهش بر عالوه آن،

 همچون استراتژیکی مصالح مصرف

 آلودگی های کاهش به کمک و فوالد

 آن تمام شده قیمت زیست محیطی،

 لحاظ از لذا و بوده پایین بسیار

 نسبت مطلق، مزیت دارای اقتصادی

 همچون خود مشابه محصوالت به

 و (فندوله ای) رایج بتنی تیرچه های

 .است باز جان با فلزی تیرچه های



 (هالوکر)دستگاه سازنده سقف بتنی سبک پیش ساخته و پیش تنیده 
(Hollow core slab machine) 

 (هالوکر)دستگاه سازنده سقف بتنی سبک پیش ساخته و پیش تنیده 
 (شامل دستگاه کِشنده، میز ویبره، قالب و صفحه فشاری)
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