قیمت قالب فلزی بتون 50 * 100
قالب فلزی یکی از مهم ترین ابزار در صنعت ساختمان است که تاثیر مستقیم بر روی کیفیت کار و استحکام کار دارد در این بین
قالب فلزی  50 * 100پر کاربرد ترین قالب فلزی است .این مدل قالب به دلیل وزن و ابعاد مناسب در فوندانسیون سازه و حتی در
.ستون ها استفاده میشود

ویژگی های قالب بتن  100در 50
تولید با استفاده از دقیق ترین دستگاه ها
 st37استفاده از مرغوب ترین نوع ورق فوالد مبارکه
در تولید قالب ها بتون فلزی برای استحکام باالتر محل جوش نسبت به برخورد ضربه  co2استفاده از جوش
رنگ کاری دقیق و چند مرحله ای پانل ها برای جلوگری ار زنگ زدگی قالب بتون در هنگام دپوی محصول
سوراخ کاری دقیق برای عبور بولت و دوبل شدن ورق در ناحیه سوراخ بولت قالب بتنی

وزن قالب بتن  50 * 100لبه خم و لبه جوش چقدر است
وزن پانل های فلزی یک در پنجاه جوشی طبق جدول وزنی استاندارد  20کیلو گرم
وزن قالب فلزی یک در پنجاه لبه خم طبق جدول وزنی با ورق استاندارد  18.8کیلو گرم میباشد

عوامل تاثیر گذار بر قیمت قالب فلزی:
علت اول می تواند این باشد که از چه ورقی برای تولید قالب استفاده می شود
علت دوم کیفیت قالب ها و نیروهای ماهر شرکت می تواند باشد
و عواملی مانند استراتژی کارخانه تولید قالب
نوع ورق و جوش استفاده شده در قالب ها
نوع خاص برخی قالب ها که سختی تولید بیشتری
دارند

.فاکتور های مهم برای خرید قالب فلزی که روی قیمت آن نقش دارد
و باالتر نبودن وزن قالب های بتنی ساخته شده نسبت به جدول وزنی قالب های بتن که  co2استفاده از ورق های مرغوب جوش
 .همه این موارد تاثیر باالیی در کیفت قالب بتون و کیفت سازه دارد
.استفاده از قالب های فلزی بتون نامرغوب نه تنها باعث هدر رفت سرمایه پروژه میشود بلکه در اجرای کار نیز تاثیر میگذارد
قالب فلزی 100در 50لبه خم و لبه جوش در هر متر مربع  2.3کیلوگرم اختالف قیمت دارند که بنا به باال بودن قیمت قالب فلزی لبه
.در قیمت نهایی تغریبا یکسان میباشد خم

قالب پالستیکی  100در 50
قالب بتنی  50 * 100به طور عمده در به دلیل ابعاد مناسب در امور قالب بندی فومدانسیون ،قالب بندی دیواربرش و… استفاده
به دلیل سبک تر بودن قیمت مناسب و سرعت کار باال تر و استفاده از آن در سقف های دال میشود قالب  100در  50پالستیکی
.بتنی جایگزین مناسب قالب های فلزی و پلی وود ها میباشد

