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منابع و مراجع

مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ایران، طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه1.

راهنمای قالب بندی ساختمان های بتن آرمه، شاپورطاحونی2.

محمود تقی پور -قالب بندی سازه های بتنی، گروه صنعتی بوذرجمهور3.

حمیدرضا فرشچی-اصول اجرایی در قالب بندی ، آرماتور بندی و بتن ریزی 4.

120، نشریه (آبا)آیین نامه بتن ایران 5.

تفسیر آیین نامه بتن ایران6.

55نشریه 7.

مهدی قالیبافان-اجرای ساختمان های بتن آرمه 8.

داوود مستوفی نژاد-تکنولوژی و طرح اختالط بتن  9.

55نشریه -مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمان10.

ترجمه قربانی، الجوردی، داوود نبی،-طراحی سازه های بتنی و تفسیر ACI 318-08آیین نامه 11.

انواع قالب های بتن ریزی-کاتوگ شرکت تسکو12.



مقدمه

بتن چیست ؟

نسبت های معینی از آب، سیمان، شن و ماسه

میزان مصرف جهانی ؟

برابر مصرف فوالد10حدود 

مزایای بتن

معایب بتن



مزایای بتن

بتن سخت شده مقاومت فشاری قابل قبولی در سازه های مختلف دارد: مقاومت فشاری 1.

.ازدخمیری بودن بتن در مرحله ساخت ، شکل دهی، و شکل پذیری آن را امکان پذیر می س: شکل پذیری 2.

.مصالح تشکیل دهنده بتن در اکثر مناطق کشور به آسانی یافت می شود: فراوانی مصالح 3.

سازه ها و عضوهای بتنی در صورت عدم وجود عوامل مهاجم و مخرب می توانند دوام نامحدودی : عمر باال 4.

.داشته باشند

ن می توانند سازه های بتنی نسبت به سازه های فوالدی به شرط مناسب بودن پوشش بت: مقاومت در برابر آتش 5.

ل کنددرجه سانتی گراد را تا چند ساعت و بدون تغییر شکل قابل مالحظه تحم1000درجه حرارت های باالتر از 



معایب بتن

ف در بسیاری از موارد از آن صر. بسیار محدود و در حد یک دهم مقاومت فشاری آن است: مقاومت کششی 1.

.نظر می شود

که اعضای باربر پایین بودن مقاومت کششی بتن در مقایسه با فوالد باعث شده است: حجیم بودن اعضای بتنی2.

.سازه های بتنی دارای ابعاد بزرگ و حجیم باشد

ازه های حجیم بودن اعضای بتنی و باال بودن وزن مخصوص آن باعث شده است که همواره س: سنگین بودن 3.

.بتنی سنگین تر از سازه های فوالدی باشند

ام آور ضریب انتقال حرارت بتن همواره با استفاده از عایق های حراراتی را در ساختمان الز: انتقال حرارت 4.

.کرده است



معایب بتن

مند ساخت بتن، اجرای آن و عمل آوری بتن و هم چنین فوالد گذاری در بتن نیاز: نیاز به نظارت دقیق 5.

.نظارت و کنترل دقیق است 

مان بر و ساخت قالب ، برپایی قالب و در نهایت جمع کردن قالب در سازه های بتنی فرآیندی ز: قالب بندی 6.

.پر هزینه است

ل در اجرای قسمت های مختلف سازه بتن آرمه الزم است بتن قبل از بارگذاری، حداق: سرعت اجرای کم 7.

.مقاومت الزم را در طول زمان کسب کرده باشد



مراحل ساخت سازه های بتن آرمه

ساخت قالب و قالب بندی و برپایی قالب

ساخت آرماتورها، آرماتور بندی و فوالد گذاری

ساخت بتن، انتقال بتن و بتن ریزی

بازکردن قالب، نظافت و انبار کردن قالب ها



نکات نظارت

:نماید در کارگاه وظیفه دارد کیفیت بتن را در طول مراحل زیر دقت و کنترل( مهندس ناظر)دستگاه نظارت 

o ،مرحله اجرای بتن

o  کردنویبره مرحله

oمرحله عمل آوری،

o،مرحله طرح اختالط

o، مرحله ساخت بتن

o ،مرحله انتقال بتن

oمرحله قالب برداری



نکات اجرایی

:همچنین موارد زیر برای تمامی بتن های اجرا شده در کارگاه باید به دقت درج شود 

oرده و کیفیت و نسبت های طرح اختالط

oیتاریخ قالب بندی، آرماتور بندی، بتن ریزی و قالب بردار

o ساعت ساخت و ریختن بتن

o شرایط جوی از قبیل دما، رطوبت، باد و بارندگی

o نتایج آزمایش های انجام شده روی مصالح مختلف



قالب بندی و قالب برداری



قالب بندی

.اه می دهداست که همانند ظرفی به بتن خمیری، شکل دلخو( دیگر مصالح) یک سازه موقت چوبی یا فلزی

.استفاده از قالب تا زمان خودگیری و کسب مقاومت کافی برای بتن الزم و ضروری است

.روز متفاوت است28تا 1این زمان به نوع ، ابعاد عضو و شرایط عمل آوری بتن از 

.تهیه، ساخت و نصب قالب را قالب بندی و جمع آوری آن به قالب بندی مرسوم است



قالب بندی

ساخت قالب ، نصب ، نگهداری و جمع آوری آن از قسمت های حساس و پر هزینه در اجرای سازه های بتن

ندی درصد هزینه بر پایی هر اسکلت بتنی می تواند به قالب ب50تا 30مسلح محسوب می شود به طوری که 

.اختصاص یابد



1-ضوابط الزم برای یک قالب خوب

.باید بتن را در شکل مورد نظر در محدوده رواداری مجاز نگاه دارد1.

.به سطح آن نمای دلخواه دهد2.

.و کسب مقاومت کافی تحمل کندوزن بتن را تا زمان سخت شدن3.

.باید در برابر نیروهای ناشی از وزن و فشار بتن به خوبی محاسبه شده و ایمنی الزم را داشته باشد4.

.بتن را در برابر صدمات مکانیکی حفظ کند5.



2-قالب خوبضوابط الزم برای یک 

.میلگردها و سایر اجزا و قطعات را که در داخل بتن قرار می گیرند در محل مورد نظر نگه دارد6.

.بدون آسیب رساندن به بتن از آن جدا شود7.

.در برابر  نیروهای ناشی از لرزاندن و مرتعش ساختن بتن مقاومت کند8.

از کم شدن رطوبت بتن و نشت شیره بتن جلوگیری کند9.

.باید قابلیت حمل و نقل با وسایل موجود یا نیروی انسانی داشته باشد10.



اجزای قالب

رویه قالب 

بدنه قالب

پشت بندها

کالف ها 

حایل ها

پایه های قائم

کمر کش های افقی

 نگهدارندهافاصله

چپ و راست ها



اقتصاد قالب بندی

اهش ک)طراحی سازه های بتنی بر مبنای حداقل ابعاد مقطع و مقدار فوالد . از مرحله طراحی آغاز می شود 

بندی و همواره بهترین و اقتصادی ترین طراحی نمی باشد ، چون در طراحی اثر هزینه قالب( مصالح مصرفی

.سازه موقت منظور نشده است

ن اجرا، مصالح، زما: طرحی اقتصادی است که در برگیرنده تمامی موارد اجرای یک سازه بتن مسلح یعنی 

.ن باشدنیروی کار، هزینه تجهیزات و ساخت، نصب و برچیدن قالب همانند مصالح اصلی یعنی فوالد و بت



نکات طراحی سازه

o ابعاد ( داگر از قالب های انحصاری شرکت خاصی استفاده می شو) طراحی بر مبنای ابعاد استاندارد قالب ،

.هستند5این قالب ها معموال مضربی از 

oسادگی، یکنواختی در ابعاد و اندازه قالب همواره مد نظر باشد.

o نها یک بعد در صورت لزوم ت. در تمامی طبقات تا حد امکان ثابت باشد( مقطع و ارتفاع ستون) ابعاد ستون ها

.ستون تغییر یابد



نکات طراحی سازه

oآرایش و موقعیت ستون ها منظم و ثابت باشد.

oعرض ستون ها و تیرها یکسان باشد تا باعث عملیات قالب بندی در محل اتصال گردد

oراحی خاص عمق و فاصله تیرها در هر طبقه یکسان و متناسب با ابعاد قالب استاندارد باشد، تا نیازی به ط

.بخصوص در ارتفاع آویز تیرها الزم نباشد



نکات اساسی درطراحی قالب بتن

 (طراحی ضعیف-طراحی قوی)توجه به بار وارد بر قالب در طراحی اجزای قالب

توجه به سطوح نما، سطوح در معرض دید ، سطح اکسپوز یا نیازمند نازک کاری

 توجه به روش مونتاژ قالب و باز کردن قالب

آموزش نیروی کار جهت ساخت، نصب و بر چیدن قالب

استفاده از قالب های استاندارد و تجهیزات مناسب و سریع برای ساخت، نصب و بر چیدن قالب



نکات اساسی درطراحی قالب بتن

 باشدبدون درز ابعاد دقیق باشد و

(ایستایی قالب.)در برابر بارهای وارده مقاومت کافی داشته باشد

(دوام و پایداری.)اتصاالت آن محکم و مقاوم باشد

جمع آوری و باز کردن قالب بدون صدمه زدن به بتن باشد

.دست یابی به این اصول زمانی محقق می شود که انتخاب نوع قالب و سیستم قالب بندی به درستی انحام شود

. انتخاب سیستم قالب بندی بر عهده مدیران با تجربه است



تنعوامل موثر در انتخاب قالب مناسب ب

 نمای ظاهر

تخاب نوع دستیابی به سطحی صاف در بتن نما، همواره از اهداف مورد نظر در ان. سطح بتن نماینگر وضع سطحی قالب است

.اما حصول آن با توجه به محدودیت های ساخت و اجرای بتن در همه جا امکان پذیر نیست. قالب است

هزینه اقتصادی

 عوامل متعددی بر هزینه عملیات قالب بندی اثر گذار هستند:



ندیعوامل موثر در هزینه عملیات قالب ب

قیمت اولیه قالب1.

لوازم جانبی2.

نیروی کار ماهر3.

هزینه ساخت و نصب قالب4.

هزینه نگهداری5.

هزینه جمع آوری قالب6.

هزینه باز کردن قطعات قالب7.

هزینه نگهداری و انبار کردن قالب8.



نکات اقتصادی قالب بندی

اجرای با اطالع از زمان بر چیدن قالب ها می توان با یک برنامه ریزی دقیق و انتخاب یک روش مناسب در

.ساختمان هزینه ها را به شدت کاهش داد

ا با اطالع از زمان اجرای بخش های مختلف ساخت بنا در هر بخش می توان برنامه ریزی دقیق جهت اجر

:اتخاذ کرد، این زمان ها عبارتند از 

ختلف، ساخت و نصب قالب، نسب جک، نصب داربست ها، آرماتور بندی، بتن ریزی، زمان برچیدن قالب قسمت های م

زمان برچیدن جک ها و پایه های اطمینان ، اطالع از روند سخت شدن بتن



اهداف انتخاب نوع قالب ؟

 مشخصاتی که در انتخاب نوع قالب مورد توجه قرار می گیرد شامل:

  (بتن اکسپوز: )نمای ظاهری بتن

  (شامل قیمت اولیه، لوازم جانبی، کارگران قالب بند، نظارت: )هزینه

 (بار تکرار4واحد با 9600خرید قالبی با قیمت =بار قابلیت تکرار20واحد با 48000هزینه قالبی با قیمت )استفاده مجدد

 دتجهیز مصالح و نیروی انسانی به روشی سازمان یافته در محدوده زمانی مشخص را تدارکات می نامن: تدارکات.

 مقدار متر مربع اجرا شده به ازای هر ساعت کار نیروی انسانی را بهره دهی گویند: بهره دهی.



صالحطبقه بندی قالب بتن بر حسب جنس م

الح موجود مصالح مناسب برای قالب بندی با توجه به مالحظات اقتصادی، ایمنی ، نمای ظاهر، امکانات و مص

:رتند از متداول ترین مصالح موجود در ساخت قالب عبا. و مناسب در هر منطقه جغرافیایی انتخاب می شود

آجر

 (پلی وود-الوار)چوب

ورقهای فوالدی و نیمرخ های فوالدی سبک

فابیر گالس

آلو مینیوم

پالستیک فشرده



قالب آجری



قالب آجری

در دو آنگاه. پس از گود برداری و آماده سازی کف پی ، بتن مگر یا بتن رگالژی در کف پی اجرا می شود

.طرف پی دیوار آجری و با ارتفاع دلخواه اجرا می شود

ده شود تا شیره سطح داخلی دیوار باید قبل از بتن ریزی با صفحات و نایلون های مناسب پالستیکی پوشان

.بتن جذب دیوار نگردد

این قالب ها اغلب پس از خودگیری بتن در زمین باقی می ماند و جمع آوری نمی شود.

ه شوداین قالب به قالب منفی نیز موسوم است و هزینه قالب بندی باید با قیمت آجر چینی مقایس.



قالب آجری



نکات مهم قالب آجری
جری در این تصویر به دلیل کم بودن ضخامت دیوار آ

قالب شکم داده است که پیشنهاد میی شیود بیرای

ممانعت از این مشکل ضخامت دیوار های آجری بیه

هیم . سانتی متیر باشید20عنوان قالب باید حداقل 

الت گل چنین توصیه موکد اینکه به جای استفاده از م

می بایستی در اجرای دیوار از مالت ماسیه سییمان

سانتی ساخته شده با مالت گیل بیه 10دیوار آجری . استفاده شود

له های پمپ، هنگام بتن ریزی به دلیل سنگینی ادوات بتن ریزی نظیر لو

آجیر رفت و آمد نیروی انسانی و فشار جانبی بتن دچار خرابی شده و

های کنده شده در بتن غوطه ور می شوند



نکات مهم قالب آجری

ریختن خاک در قسمت بیرونی قالیب بیه خیاطر 

جلوگیری از ریزش دیوار ه های قالب موقیع بیتن

تما اما پس از بتن ریزی ح. ریزی فونداسیون است 

بیدون سنگ و قلوه)باید خاک تخلیه شود و بلوکاژ 

اال بلوکاژ از بی. اجرا گردد( مالت به صورت خشکه

آمدن نم و رسیدن رطوبیت بیه کیف سیاختمان 

اما در صیورت اجیرای خیاک . جلوگیری می کند

اال رطوبت می تواند به راحتی تا کف سیاختمان بی

.بیاید



نکات مهم قالب آجری

ن خالی بودن پشت دیواره قالب موقع بت

ریزی و حرکت دیواره قالب و در نتیجه 

آسیب هندسی فونداسیون بتنی



نکات مهم قالب آجری

ت ریختن خاک و نخاله ساختمانی در قسم

های خارجی قالب های فونداسیون و عدم 

اجرای بلوکاژ

ه خاک و نخاله مویینگی باالیی دارند، ک

باعث انتقال رطوبت می شود



قالب چوبی



قالب چوبی

از چوب می توان در تمام قسمت هیای. چوب از مصالح متداول و قدیمی در قالب بندی محسوب می شود

.قالب بندی نظیر رویه ، بدنه، پشت بند، پایه، چپ و راست ها و غیره استفاده نمود

 تیان چوب درختان سوزنی شکل است، که سبک تر و نرم تر از چیوب درخ: چوب مناسب برای ساخت قالب

ر از دیگیر هم چنین تغیر شکل چوب های سوزنی برگ در مقابل تغییرات رطوبت کمتی. پهن برگ می باشد

.  چوب هاست

عمیل آوری چوب درختان را نمی توان بطور مستقیم مورد استفاده قرار داد بلکه قبل استفاده از چوب باید

مازوت پس از آن مواد شیمیایی مناسب چون. گردد، یعنی پوست آن کنده شود و رطوبت کاهش داده شود

.اشباع شود تا دوام آن افزایش یابد



مشخصات مکانیکی چوب

شا رفتار مکانیکی و مقاومتی چوب  به جنس و من

ف مقاومت چوب در راستای الیا. آن بستگی دارد

ایط در شر. متفاوت از راستای عمود بر الیاف است

در شرایطی که ) عادی و معمول بهره برداری 

درصد و مدت زمان 20رطوبت محیط کمتر از 

(سال فرض شود10تداوم بار حدود 



بابعاد و شکل قطعات چوبی در ساخت قال



مزایا قالب چوبی

سبک بودن

سهولت اجرا

هزینه اولیه نسبتاً کم

تدارکات اندک

 (فشاری، کششی، برشی) مقاومت مناسب

 (در فصل سرما و گرما)ضریب حرارتی کم

 صیقلی بودن سطح آن

سادگی اتصاالت



معایب قالب چوبی

 دور  ریزی زیاد مصالح و خطر آتش سوزی از مهمترین ضعف ( دفعه20تا 5بین )پذیری کم تکرار ،

.های آن محسوب می شود

نگهداری سخت

دورریزی زیاد

خطر آتش سوزی



نکات اجرایی قالب چوبی

چوب مصرفی باید صاف، بدون پیچ و تاب، سالم و بدون گره باشد

از مصرف چوب تازه برای قالب بندی خودداری گردد.

تغییرات رطوبت در چوب باعث اعوجاج و غیر قابل استفاده شدن آن می شود.

پس از باز کردن آن ها می بایستی تمیز شوند

دور از تابش آفتاب و نزوالت جوی قرار بگیرند.

قالب ها در حد و اندازه ای ساخته شوند که حمل آن ها با وسایل موجود در کارگاه و نیروی انسانی امکان پذیر باشد.

 میلی متر 25میلی متر و سطوح قائم 30چنانچه ضخامت تخته در بدنه قالب در نقشه نباشد ، حداقل ضخامت برای قالب سطوح زیرین



بتیانواع تابیدگی تخته چوب در اثر تغییرات رطو



نکات اجرایی قالب چوبی

چوب مصرفی باید صاف، بدون پیچ و تاب، سالم و بدون گره باشد

از مصرف چوب تازه برای قالب بندی خودداری گردد.

تغییرات رطوبت در چوب باعث اعوجاج و غیر قابل استفاده شدن آن می شود.

پس از باز کردن آن ها می بایستی تمیز شوند

دور از تابش آفتاب و نزوالت جوی قرار بگیرند.



پالستیک-کامپوزیت چوب 

شکیل شیده با ترمو پالستیکها ت( در هر شکلی) به کامپوزیت هایی اطالق می شود که از چوب 

از ویژگی های این کامپوزیت سختی و قدرت را. که ترکیب این محصوالت بسیار متنئع هستند

طور موثر سطح پالستیک به. چوب و پالستیک گرفته و اما تراکم آنها غالباً باالتر از آن دو است

رطوبیت روی چوب را بعنوان یک الیه نازک پوشانده و مقاومت باالی این کامپوزیت در برابر

پشت بنید از این مصالح در رویه قالب و هم چنین تولید. در مقایسه با چوب بسیار نا چیز است

.بدلیل مقاومت بسیر باال کاربرد دارد( سولجر و کمر کش)



پالستیک-کامپوزیت چوب 

شکیل شیده با ترمو پالستیکها ت( در هر شکلی) به کامپوزیت هایی اطالق می شود که از چوب 

از ویژگی های این کامپوزیت سختی و قدرت را. که ترکیب این محصوالت بسیار متنئع هستند

طور موثر سطح پالستیک به. چوب و پالستیک گرفته و اما تراکم آنها غالباً باالتر از آن دو است

رطوبیت روی چوب را بعنوان یک الیه نازک پوشانده و مقاومت باالی این کامپوزیت در برابر

پشت بنید از این مصالح در رویه قالب و هم چنین تولید. در مقایسه با چوب بسیار نا چیز است

.بدلیل مقاومت بسیر باال کاربرد دارد( سولجر و کمر کش)



(پلی وود)تخته الیه -قالب چوبی

دیگر تخته الیه از الیه های نازک چوب که توسط چسب های مخصوص به یکی

ابتدا چوب ( چند الیی) برای ساختن تخته الیه . چسبیده اند تشکیل می گردد

میی را به شکل ورق ها و الیه های نازک بریده و سپس بین الیه ها را چسب

و الیاف تعداد الیه ها فرد است. تحت گرما و فشار به هم پرس می کنندزنند و 

الیه ها در دو الیه متوالی عمود به هم قرار دارند به همین جهت چیوب کیه 

.می آیداساساً نا همسانگرد است در شکل تخته الیه به صورت همسانگرد در



(پلی وود)تخته الیه 

خارجیچسبوداخلیچسبحالتدودرالیهتخته

ازتاسبهتربندیقالبمصارفبرایکهشودمیساخته

الیههتختابعاد.گیردقراراستفادهموردخارجیچسبنوع

میلی30تا6ضخامتبا2.4طولو1.2عرضبهمعموال

.باشدمیمتر



(پلی وود)نکات اجرایی تخته الیه 
ردمو(کوبیتختهجایبه)قالبرویهعنوانبهفقطالیهتخته

به.دباشمیبتنرطوبتباتماسدردائماًوگیردمیقراراستفاده

کهشدبامیپلیمرجنسازالکیروکشدارایالیهتختهعلتهمین

درزدنویبرههنگامدر.سازدمیمقاومرطوبتمقابلدرراآن

سطحیبتخریالیهتختهالکیسطحباویبراتورنوکاصابتصورت

دارندنزیادیخمشیمقاومتالیهتخته.آیدمیبوجودالیهتختهدر

.کردتقویتفلزییاوآلومینیومیبندهایپشتباراهاآنبایدو



(ودپلی و)مشخصات مکانیکی تخته الیه
ن بدون انجام با توجه به اینکه تخته الیه ها اغلب برای رویه مورد استفاده قرار می گیرند وجود جدولی که بتوا

.محاسبات خمشی و تغییر شکل ، فشار مجاز بتن را محاسبه نمود، بسیار مفید می باشد



نئوپان
اخه،سرشمثلچوبیضایعاتگونههمهشامل)چوبخردهاختالطاز

رماگوفشارتوسطدادنقالبوچسببا(غالتساقهبرگ،پوست،

لمقابدروباشدمیضعیفیچوبحاصلمحصول.گرددمیحاصل

تفادهاسبتنقالبامردرتواننمیآنازفلذاحساسبسیاررطوبت

کهشودمیساختهMDFعنوانتحتپاننئوازجدیدیتولید.نمود

درگرانیعلتبهولیاستکمتررطوبتبهنسبتآنحساسیت

.گرددنمیاسفادهسازیقالبصنعت



فیبر

وفشارتحتکهباشدمیچسببا(ارهدم)چوبذراتازمخلوط

ازآن.استدسترسدرمترمیلیچندضخامتباوشدهپرسگرما

یکودشومیاستفادهنماهایقالبدرکوبیرویهعنوانبهفقط

.استمصرفبار



قالب فلزی
(ورق های فلزی با نیمرخ های سبک)



قالب فلزی

تفاده از قالیب با پیشرفت صنعت ساختمان سازی و کمبود منابع چوب و قابلیت تکرار بسیار زیاد در اسی

.ی کندهای فلزی یکی از خصوصیات بارز این قالب هاست که تا حد زیادی هزینه اولیه آن را توجیه م



مزایای قالب فلزی

:از مزایای قالب فلزی 

oمقاومت باال

oدوام زیاد

oکارآیی

oسادگی اتصاالت

oسهولت اجرایی در قالب های مدوالر

oقابلیت کاربرد با تکرار زیاد

oعمر باال

oسرعت اجرای باال

oامکان جمع آوری سریع قالب

oسطح صاف



معایب قالب فلزی

ود را همه مزایا های ذکر شده برای قالب فلزی، استفاده از این نوع قالب ها ، محدودیت های خاص خبا 

:دارد که شامل 

سنگینی وزن1.

تدارکات خاص2.

هزینه اولیه نسبتاً زیاد3.

تبادل حرارتی باال4.



لزیانواع پروفیل های مورد استفاده در ساخت قالب ف

استفاده می قالب های فلزی معموالً از ورق های فوالدی به عنوان رویه و نیمرخ سبک فوالدی به عنوان پشت بند

میلی متر 4تا 1ضخامت معمول ورق های فوالدی بین . شود و اتصال آنها به کمک خال جوش انجام می شود

.است



مشخصات مکانیکی فوالد

در . می باشندFy=2400kg/cm2ورق های فوالدی مورد مصرف در قالب بندی از نوع فوالد نرم با حد تسلیم 

می ورق ای نورد سرد ضخامت ک. برخی از موارد از ورق های نورد سرد نیز برای ساخت قالب استفاده می شود

.دارند لذا در محاسبه تنش های مجاز باید به الغری اجزا مقطع توجه شود

Fb=0.6Fyتنش خمشی مجاز Fv=0.4Fyتنش برشی مجاز

Fa=0.5Fyتنش فشاری مجاز 2*10^5 N/mm2مدول ارتجاعی



قالب آلومینیومی



قالب آلومینیومی

صنعتدرچوبهایجایگزینبهترینازآلومینیومسبکی،علتبه

قالببندتپشعنوانبهبیشترآلومینیوماز.استبتنسازیقالب

وومیآلومینی(بندپشت)چوبچهارباهاپانل.شودمیاستفاده

.شدبامیهاقالبترینکاربردیاز(وودپلی)الیهتختهرویه

.استمکعبمتربرتن2.75آلومینیوممخصوصوزن



مشخصات مکانیکی آلومینیوم

کهدارندبیشتریکاربردآن6063و6061آلیاژدوکهشودمیتولیدمختلفهایآلیاژدرآلومینیوم

.استآمدههاآنمکانیکیزیرمشخصاتجدولدر



مزایای قالب آلومینیومی

وزنسبکی1.

حملسهولت2.

مناسبدهیشکل3.

زیاددوام4.

کارهمینبرایمربوطههزینهبهنسبتمقطعیکبهدستیابیبرایآلومینیومرویبرکارهزینه5.

استکمترچوبوفوالدمورددر



معایب قالب آلومینیومی

نصببودنتخصصی1.

باالحرارتیتبادل2.

زیادنسبتاًاولیههزینه3.



اجزا و قطعات قالب آلومینیومی تنظیم شونده



نکات اجرایی قالب آلومینیومی

از تماس مستقیم بتن با آلومینیوم اجتناب شود

ازه داردزیرا آلومینیوم خالص با واکنش شیمیایی در مجاورت بتن آثار سوء بر بتن ت



قالب فایبرگالس



قالب فایبرگالس

زای یک نوع ماده مرکب است رزین پلی استر و الیاف شیشیه از اجی

یجیاد الیاف شیشه مقاومت مکیانیکی ا. اصلی آن به شمار می روند

ب فایبر از قال. کرده و رزین پلی استر این الیاف را به هم می چسباند

ل قالیب مث)گالس برای قالب بندی سطوح منحنی استفاده می شود 

ساب روی مقاومت خمشی الیه فایبر گالس زیاد ح( سقف های مجوف

.ت گرددنمی شود و قالب توسط پشت بندهای کافی بایستی تقوی



مراحل ساخت قالب فایبرگالس



قالب پالستیکی



قالب پالستیکی

کی از نیوع برای شکل های پیچیده و منحنی و سطوحی که باید چند دفعه پرداخت گردد قالب های پالستی

.، الستیکی و غیره استفاده می شود( شفاف)شیشه ای 



مواردی از کاربرد قالب پالستیکی



اجزای قالب بندی



رویه

ت که به قسمت اصلی قالب بندی را تشکیل می دهد که شامل سطحی اس

اف و این سطح بایید کیامالً صی. طور مستقیم در تماس با بتن می باشد

یا اصطالحاً صیقلی باشد، تا سطح بتن پس از قالب برداری غیر یکنواخت

ی ییا برای رویه از مصالح مختلفی چون چوب ، ورق فوالد. کرمو نباشد

نیوع ضخامت رویه تابع مشخصیات و. ورق پلی اتیلن استفاده می شود

2الوارهای مورد استفاده در ساخت رویه حیداقل دارای . مصالح است

.سانتی متر ضخامت باشند



پشت بند

ندکه باعث قطعات رویه توسط پشت بند به یکدیگر متصل می شو

.دیکپارچه شدن و افزایش سختی رویه در تحمل بار می شون

سیانتی 5پشت بند چوبی مقطعی قوی تر از رویه با حداقل بعد 

ال معموالً پشت بندها در دو راستای عمود بر هم در قی. متر است

.بندی مورد استفاده قرار می گیرد



سولجر-کمرکش

ر نییز یکی از پشت بندها رویه را نگهداری کرده و پشت بند دیگی

قیائم و عمود بر پشت بند اولیه اجرا می گرددکه یکی را پشت بند

له پشیت فاص. گویند( سولجر-کمرکش)دیگری را پشت بند افقی 

سانتی متر و فاصله60بند چوبی قائم که به رویه متصل است حدود 

.سانتی متر است150سولجر حدود -پشت بند های کمرکش



پانل

ناخته می ترکیب رویه همراه با سخت کننده در پشت آن بعنوان پانل ش

شود، که در آن از ورق های فوالدی، چوبی، پلی وود، یا ورق هیای 

ستفاده می پلیمری به عنوان رویه و از پشت بند به عنوان سخت کننده ا

ه بیه ابعاد پانل بسیار متفاوت است و طوری ساخته می شود کی. شود

ی استفاده از قالب هیای پیانل. راحتی بتوان آن را حمل و نصب کرد

.سرعت اجرای قالب بندی و قالب برداری را افزایش می دهد



(قالب های مدوالر)پانل های استاندارد 

ی بتنی سهولت کاربرد و امکان استفاده متعدد در اجرای کلیه سازه ها

بدلیل اعم از فونداسیون، ستون ، دیوار، تیر، سقف، و غیره را دارد که

متنوع در ابعاد. سادگی مونتاژ و دمونتاژ مورد توجه قرار گرفته است

و تسمه های جانبی بیا 3تولید می شوند، ضخامت رویه قالب از ورق 

. می باشد4یا 3و سخت کننده ها از ورق 6و 5ضخامت 



مشخصات پانل های استاندارد

تسیمه . کیلوگرم است44تا 36وزن هر متر مربع آن ها بین 

سیانت دارنید تیا 5دور قالب سوراخ های منظمی با فواصل 

گر متصل بتوان از هر طرف توسط پین و گوه یا کلمپس به یکدی

سانتی متر با مضیرب 50تا 10عرض پنل های مدوالر از . نمود

. سانت می باشد200و 150و 100و طول آن ها عموماً 5



مزایای پانل های استاندارد

150از قالب های مدوالر مقاومت و صلبیت باالیی دارند و می توان از آنها بیش1.

.نموداستفاده بار در سازه های مختلف 

تمان سطح حاصل از بتن ریزی قالب ها بسیر صاف و هموار بوده و هزینه نازک کاری سیاخ2.

.را می کاهد



اجزای های قالب بندی 

بخش رویه قالیب کیه بیه: ( گونه قالب)بدنه قالب  

.ستصورت قائم قرار دارد و به گونه قالب نیز مرسوم ا

بخشی از رویه قالب که به صیورت افقیی: کف قالب 

(کف تیرها و دالها و سقف ها.)نصب می شود

ی استعضو مایل نگهدارنده بدنه قائم قالب بند: وادار 



اجزای های قالب بندی 



اجزای های قالب بندی 

ه برای انتقال وزن قالب و بارهای وارده بر آن ب: شمع چوبی 

.    ودسطح زیرین از شمع چوبی با مقطع گرد استفاده میی شی

:هر شمع چوبی از قسمت های زیر تشکیل شده است 

کالهک یا کلگی

 (جایی برای مهار کردن شمع و پایه های نگهدارنده قالب در مقابل جاب)دستک چپ و راست

گوه و صفحه تقسیم فشار



نکات اجرایی شمع چوبی

حتی االمکان چوب راست و بدون ترک به کار رود.

 میلی متر کمتر باشد80میلی متر در مورد چهار تراش و از 100قطر متوسط چوب گرد مصرفی در پایه ها نباید از

 در . متر به باال می توان از دو اصله چوب استفاده کیرد4متر باید یکپارچه باشند و از 4پایه های چوبی تا ارتفاع

.این حالت حداکثر تعداد پایه های وصله دار یک سوم کل تعداد شمع ها خواهد بود

 الف متر حداقل در یک ردیف باید توسط قیدهایی به صورت چپ و راست به یکدیگر ک4پایه های چوبی تا ارتفاع

.متر اضافه یک ردیف کالف منظور شود2متر به باال به ازای هر 4از ارتفاع .شوند



شمع چوبی و فلزی



زیر سری

هاییهتختزمینبههاشمعبارمناسبانتقالبرای

هاپایهزیر،سریزیرنامبهکافیضخامتبه

.شودمیگذاشته

بردوارفشارکهباشدچنانبایدسریزیرسطح

رمتسانتیبرگرمکیلو1ازحالتهیچدرزمین

.ننمایدتجاوزمربع



(فلزی)جک سقفی تلسکوپی

فاده از نگهداری و استقرار قالب های قائم و افقی را می توان با است

این شمع دارای مقطع لولیه ای شیکل. شمع های فلزی انجام داد

عبییه هستند و در طول آنها سوراخ هایی جهت تنظیم ارتفاع شمع ت

ظرفیت باربری محوری شمع تابع طیول آزاد شیمع و. شده است

.قطر آن است





سرجک

شکل Uو سرجک های نوع شکل Tبر اساس نیاز پروژه از سر جک های نوع 

شکل  Tهم چنین بر اساس نیاز می توان سر جک . استفاده می شود(تنظیم)

.را به صورت سرخود و دائمی بر روی جک نصب کرد



پین و گوه

.اده هستنداین گوه ها از جنس گالوانیزه و به صورت نر و م. جهت اتصال پانل ها به یکدیگر استفاده می شود



جک های شاقول کننده

ایجیاد این جک ها ضریب اطمینان باالیی جهت پایداری سازه قالب بندی

ییزی نموده و نقش شاغول کننده یا تراز کننده در حین مونتیاژ و بیتن ر

بیه این شمع ها در سه نوع به صورت لوله ای ، قوطی یا سولجر و. دارند

چ و در دو سر هر بازو پی. حالت دو بازوی کوچک و بزرگ ساخته می شوند

.وندمهره های راست گرد و چپ گرد داشته که باعث تنظیم شمع ها می ش



گیره

قالیب به بدنیه( لوله، قوطی یا ناودانی) جهت اتصال پشت بند افقی 

:گیره انواع مختلفی دارد. مدوالر استفاده می شود

گیره کوتاه1.

گیره بلند2.

گیره لوله به لوله3.



بست قورباغه ای

این نوع اتصاالت به عنیوان عامیل پیونید دهنیده و ایجیاد کننیده 

ند و از یکپارچگی قطعات منفصل قالب مدوالر نقش مهمی ایجاد می ک

ن ایی. آنها جهت اتصال و دوختن دو پانل مجزا از هم استفاده می شود

د نیز نامیده می شود، که با شکل خاص خوCLAMPSاتصاالت کلمپس 

.اتصال محکمی فراهم می کند



کمر کش-سولجر

در بدنه در واقع نوعی پشت بند عمودی است که به عنوان سخت کننده

ب میی قالب و عمود بر پشت بندهای لوله ای توسط بولت عصایی نص

ت مقطع سولجر معموالً از نوع ناودانی یا قیوطی و بیا ظرفیی. شوند

.می باشد( مدول مقطع باال)خمشی باال



(پرکننده)فیلر

ارد، در فضاهای محدود که امکان استفاده از قالب استاندارد وجود ند

فضاهای فیلر فرآیند باز شدن قالب را تسهیل نموده و در. الزامی است

زم محدود قالب بندی که امکان باز شدن قالب وجود ندارد، فضای ال

تم قالیب استفاده از فیلر در سیس. جهت باز نمودن قالب ایجاد می کند

ا های بزرگ ، جابجایی قسمت های مختلف قالیب توسیط جرثقییل ر

.امکان پذیر می کند



(پرکننده)فیلر



(کنج بیرونی و کنج داخلی)کنج های مدوالر

نج کی. از کنج استفاده میی شیود( زاویه قائم)جهت اتصال قالب های مدوالر در شکستگی های عمود بر هم 

، 5این کنج دارای ابعیاد . سانتی می باشد1.5بیرونی قسمتهای بیرونی سطح بتن را پوشش داده و دارای پخ 

وشش بتن کنج داخلی قسمت های داخل پ. سانتی متر بوده و در اتصال آویز به کف پوتر کاربرد دارد15و 10

.بکار گرفته می شود، اما فاقد پخ می باشد



(کنج بیرونی و کنج داخلی)کنج های مدوالر



2.5پخی 

فاده از این نوع قطعه جهت اتصال پانل های مدوالر با زاویه قائم اسیت

بیا ایین .می شود که کاربرد آن مانند نبشی پانچ شده صفر می باشد

درون این قطعه فرم سیازه 2.5در 2.5تفاوت که به علت ایجاد مثلث 

ول قالب بندی شده پس از بتن ریزی دارای گوشه های پخ دار بیه طی

سانتی متر می شودکه زیبایی خاصی به سازه می بخشد3.5



کنج پخی

 15*15-10*15-10*10-10*5-5*5این قطعه از ابعاد 

متر و عموماً با زاویه 2و 1.5و 1سانتی متر با طول های 

.درجه تولید می شود135



بولت و میان بولت

ا و استفاده از میلگردهای فوالدی در بدنه قالب دیوار ه

از ستون ها جهت تحمل فشار جانبی بتن و ممانعت از ب

یاد این بولت ها تحت نیروی کشش ز. شدگی قالب است

سیم قرار دارند لذا در محل تکیه گاه خود دارای صفحه تق

.شوداستفاده میپیچ خروسکی فشار هستند و در آنها از 



بولت و میان بولت

بولتمیاندارایهستندکاملآببندینیازمندکهدیوارهاییدر

میانرد.باشدپالستیکییافلزیتواندمیکههستندمدفون

هایبولتکههستندانتهادودرخاصمهرهدوفلزیبولت

بههاتبولمیاناین.شوندمیمتصلآنهابهراحتیبهبیرونی

دوینبفاصلهکنندهتامین،پالستیکیناقصمخروطدوهمراه

.باشندمیبتنجانبیفشارکنندهتحملوپانل



نکته اجرایی بولت و میان بولت

شبکهمامتبهرطوبتسرایتباعثوشدهاکسیدرطوبتمعرضدربتندرشدهمدفونفلزیقطعات

.استارجحشرایطیچنیندرپالستیکیبولتمیانازاستفادهکهشوندمیآرماتور

فشاربرابرردیکسرههایوبولتداردعهدهبررادیوارقطرتنظیمنقشفقطدندهتمامیکسرهبولت

.نمایندمیمقاومتبتنجانبی



انواع بولت





داخلی-نگهدارنده ها

.به دو نوع داخلی و خارجی تقسیم میی شیوند

جاد نگهدارنده داخلی را فاصله نگهدار و برای ای

. ی شودپوشش بتن محافظ روی میلگرد استفاده م

، مالت ماسیه PVCاز جنس های مختلفی چون 

.سیمان و بتن ساخته می شود



خارجی-نگهدارنده ها

همان طور که از نامش پیداست برای

ز تثبیت اجزای قالب و موقعیت آن ا

.بیرون قالب به کار می رود



دیگر اجزای قالب بندی

واشر دولوله

واشر کاس

پین جک



داربست ها



داربست

سازه ای موقت است که برای نگهداری قالب در موقعیت مورد نظر، سکوی کار و

.تحمل بارهای حین اجرا برپا می شود

:مشتمل بر 
شمع بندی1.

پایه های قائم2.

صفحات افقی3.

بادبندها4.

زیر سری ها5.



داربست سنتی

 ددمیلی متر در طول های مختلف و بست چهار پیچ تشکیل می گر50از اتصال لوله های داربستی به قطر  .

متداول ترین نوع داربست است.

دارای ایمنی کافی نیست.

لوله های داربستی از نوع لوله های درز جوش است

اتصاالت آن از جنس چدن نشکن است



(سنتی)داربست مدوالر 



(امگا)داربست مثلث 

یکی از داربست های کاربردی با ایمنی باال در پروژه های بزرگ می باشد

ی شوندکه به صورت نر و ماده به هم وصل ماز قاب های مثلثی تشکیل شده است.

 و ا متری می باشند0/75و 0/5ارتفاع قاب در سه تیپ.

 سانتی متر است120عرض قاب های داربستی.







(امگا)مزایا داربست مثلث 

سهولت در باز و بسته کردن و عدم نیاز به آچار برای بستن اتصاالت

باربری بسیار زیاد در قالب بندی دال های بتنی به علت داشتن عضوهای مورب ثابت

عدم نیاز به کارگر ماهر جهت مونتاژ

سهولت در جابجایی و انتقال آن بدلیل سبک بودن



داربست چکشی

از پایه های قائم و مهار های افقی در انداز های مختلف تشکیل شده است

 متر تولید می شوند1و 1.5، 2.5، 3عضو های قائم در طول های

با قرار دادن سر جک های قابل تنظیم در قسمت باالیی و پایینی برای هر ارتفاعی قابل تنظیم هستند.

نصب مهارهای افقی بر پایه های داربست به سادگی و با ضربه چکش امکان پذیر است

اتصال پایه ها با مغزی و پین است

 چرا ؟. این نوع داربست نسبت به داربست مثلثی دارای مقاومت جانبی کمتری می باشد









کاربرد داربست چکشی در پروژه ها ی وسیع



مزایا داربست چکشی

سهولت در باز و بسته کردن و عدم نیاز به آچار برای بستن اتصاالت

قابلیت توسعه در پالن و ارتفاع بدون محدودیت و عدم نیاز به مهاربندی در ارتفاع زیاد

عدم نیاز به کارگر ماهر جهت مونتاژ

سهولت در جابجایی و انتقال آن بدلیل سبک بودن

قابل استفاده در قالب بندی قف های قوسی و غیر هم سطح



ضوابط الزم برای یک قالب خوب

باید بتن را در شکل مورد نظر در محدوده رواداری مجاز نگاه دارد.

به سطح آن نمای دلخواه دهد

وزن بتن را تا زمان سخت شدن تحمل کند

از کم شدن رطوبت بتن و نشت شیره بتن جلوگیری کند

باید قابلیت حمل و نقل با وسایل موجود یا نیروی انسانی داشته باشد.



رواداری های قالب بندی 
ساز های بتنی متعارف



اهداف انتخاب نوع قالب ؟

 مشخصاتی که در انتخاب نوع قالب مورد توجه قرار می گیرد شامل:

  (بتن اکسپوز: )نمای ظاهری بتن

  (شامل قیمت اولیه، لوازم جانبی، کارگران قالب بند، نظارت: )هزینه

 (بار تکرار4واحد با 9600خرید قالبی با قیمت =بار قابلیت تکرار20واحد با 48000هزینه قالبی با قیمت )استفاده مجدد

 دتجهیز مصالح و نیروی انسانی به روشی سازمان یافته در محدوده زمانی مشخص را تدارکات می نامن: تدارکات.

 مقدار متر مربع اجرا شده به ازای هر ساعت کار نیروی انسانی را بهره دهی گویند: بهره دهی.



انواع سیستم قالب بندی



انواع سیستم قالب بندی

بهراقفسوستوندیوار،فونداسیون،قبیلازبتنیاعضایبندیقالباجرایوساختمختلفهایروشتوانمیاساساینبر

:کردبندیتقسیمزیرصورت

منفیقالب1.

سنتیقالب2.

(مدوالر)پانلیقالب3.

یکپارچهقالب4.

روندهباالقالب5.

لغزندهقالب6.

ماندگارقالب7.

میزیقالب8.

تونلیقالب9.

ساختهپیشقطعاتفلزیقالب10.

ایسازهبتنیقالب11.

آبزیردرریزیبتنبرایقالب12.

آکندهپیشبتنقالب13.

تونلقالب14.



قالب منفی-1

که خصوصاً دیوارهای مصالح بنایی. قالب که بعد از قالب برداری ، حفره ای در درون بتن به جای گذارد قالب منفی می نامند

ن قالب ها جمع آوری ای. در قالب بندی فونداسیون از آن استفاده می شود به عنوان بارز ترین قالب منفی شناخته می شود

.پس از گیرش بتن توجیه اقتصادی ندارد

:نکات اجرایی

.ماندگاری قالب آجری تا حدودی در کاهش نفوذ پذیری بتن در برابر عوامل محیطی موثر است1.

.عیوب احتمالی در سطح بتن دیده نمی شود2.

.  الزم است جداره قالب قبل از بتن ریزی توسط نایلون های مناسب عایق بندی شود3.



قالب سنتی-2

استایصفحهبندپشتوتختهازمتشکلقدیمیچوبیقالبهمان.

میمترمیلی200تا150عرضو25تا15ضخامتبهچوبیالوارهایازمعموالًهاقالباینرویه

.باشد

شوندمیمتصلهمبهمیخباهاتختهکلیه.



قالب سنتی برای فونداسیون تکی



ارجیقالب سنتی برای فونداسیون تکی با مهار داخلی یا خ



قالب سنتی



قالب سنتی



قالب سنتی



قالب سنتی



قالب سنتی



قالب سنتی



(مدوالر)قالب پانلی -3

کهیقطعاتازاستفادهپانلیقالبازمنظور

ایبرفیافوالدی،چوبیهایرویهازمتشکل

یاچوبیبندهایپشتهمراهبهگالس

.باشدمیکنندهسختعنوانبهفوالدی



به یکدیگر( مدوالر)اتصال قالب پانلی 



(مدوالر)اتصال قالب پانلی 



(مدوالر)اتصال قالب پانلی 



(مدوالر)اتصال قالب پانلی 



قالب یکپارچه-4

نوعاینازادهاستفباشدزیادتکراروثابتهندسهبابتنیقطعهیکقالبساختبهالزمکهصورتیدر

.شودمیاستفادهبتنیدیوارهایوهادالدربیشترقالبنوعاین.باشدمیصرفهبهمقرونقالب

برداریقالبوبندیقالبسرعتافزایش

(هاقالببیندرزحذف)شودمیدستیکبتننمای

باشدمیجرثقیلتوسطکارگاهدرآنجابجاییوحمل.



قالب یکپارچه



قالب یکپارچه



قالب یکپارچه



قالب یکپارچه



قالب باال رونده-5

مرحلههر.گردداجراایمرحلهصورتبهبایددیوار،باشدبلندعلتیهربهدیوارارتفاعکهصورتیدر

رفطدوهردیواراجرایبرایبودالزمگذشتهدر.گویندلیفترادیواراجرایبرایقالبجاییجابه

.کنندنصبداربستراآن

نیازبدون)نمایدمیصعودباالسمتبهوشدهمتکیقبلیمرحلهبهمرحلههرروندهباالقالبروشدر

(شودمیاجرادیوارباالیقسمتجانبیداربستبه



مراحل اجرای قالب باال رونده

ایندر.داردقراراوللیفتدرقالبوضعیت1.

باالیازمترسانتی70تا50حدوددرحالت

.شودمیگذاشتهکاردیواردرسوراخیدیوار

درآنپایوشدهبلندجکیاجرثقیلتوسطقالب2.

طتوسقالبومحکمبولتتوسطمذکورسوراخ

.شودمیتثبیتشاقولوضعیتدرجک
ان سکوی زیر قالب هم به عنوان تکیه گاهی برای قالب است هم به عنو

سکویی برای پرسنل و باالخره لکه گیری لیفت پایین



نمایی از اجرای قالب باال رونده



مزایای قالب باال رونده

ازاستفادهردبیشتردفعاتتعداد)باشدمیصرفهبهمقرونبسیاربلندنسبتاًهایدیواراجرایبرای

(تربیشعملسرغتوقالب

باشدمیاجراییمرحلههردرتوقفتواناییلغزندهقالببهنسبتآنعمدهمزیت.



قالب لغزنده-6

بیعضو،یریزبتنعملیاتانتهایتاابتداازخاصیتجهیزاتتوسطکهاستحرکتحالدرقالبنوعی

.استکاراتمامتاپیشرویحالدروقفه

کیهیدرولیجکمجموعهیکرویبرقالبوحذفسازهاطرافداربستبندی،قالبسیستمایندر

.داردقرارعضوداخلزنیجکهایمیلهبرمتکی

کشیدهباالسمتبهچسبیدهقبلیشدهریختهبتنبهآنجدارهدوکهحالیدرقالبهاجککمکبه

.شودمیانجامریزیبتنسپس،کندمیاحاطهراجدیدمیلگردهایشبکهوشده



موارد مصرف قالب لغزنده

هاساختمان

هاپایه

هادودکش

مخابراتیهایبرج

بانیدیدومراقبتهایبرج

ایهستهتاسیساتدرمحافظتیدیوارهای

مقاومهستهیاوآسانسورهایچاهداشتنبرپا



قالب لغزنده



زیاستفاده از قالب لغزنده در اجرای ساختمان های هسته مرک



مزایای قالب لغزنده

باشدمییکنواختویکدستوبودهقائموافقیدرزهایازعاریبتنسطح

استنیازداربستکمتریتعدادبه

یابدمیکاهشقالبساختهزینهمداوم،مصرفوکمارتفاعبههمآنوقالبباریکساختندلیلبه

(استزمانروز20بهنیازمتر60حدودبرای)استباالبسیارسازهاجرایسرعت

قالبایاجرباهمزمانطوربهغیرهوسقفخرپاهایکشیدنباالقبیلازسازهاجرایکارازدیگریهایقسمتاجرایامکان

.داردامکانلغزنده

هزینهکاهشوسرعتافزایش،کارینازکهمزماناجرای



معایب قالب لغزنده

کاراجرتبودنباال

زیادبسیاربرپاییاولیههزینه

ریزیبتنعملیاتقطعازجلوگیریبراییدکیتجهیزاتبهنیاز

استنیازشبدرکاربرایالزمتدابیروتجهیزاتبه

داردشدیدسرمایوگرمابهنسبتبیشتریحساسیت

وقفهبدوناجرایبهنیاز



اجزای اصلی قالب لغزنده

باشدفلزیاستبهتر:قالبهایدیواره

شودمیمدفونبتندرونصبمیلگردشبکهبیندروداردقطرمترمیلی25حدودکهتوپرمیله:جکمیله

رودمیکاربهقالبوزنتحملونگهداریوآنانتقالوکارسکوینگهداریبرای:(یوغ)طوقه.

جکسیستم

کارسکوی



سیستم جک-اجزای اصلی قالب لغزنده

واقتصادیسیاربفشردههوایوهیدرولیکی)دستیوالکتریکیفشرده،هوایهیدرولیکی،ازعبارتندکهسیستمچهار

.شوندمیشناختهتنی6یاتنی3هایجکنظیرخودظرفیتبامعموالً.استبهتر

اتشوداندیشهتدابیریباید.بیایدباالمترمیلی25شدنفعالبارهرباکهشوندمیکالیبرهایگونهبههاجکاین

.باشندداشتهرامکانتغییراینهاجکتمام

استمترمیلی12فشردههوایجکدرمکانتغییر

واردههایبارومیلگردذخیرهمیزانریزی،بتنقیفها،قالبوزناساسبرهاآنگاهیتکیهفواصلوهاجکظرفیت

شودمیطراحی



سکوی کار-اجزای اصلی قالب لغزنده 

ًگیرندمینظردرکارسطح3معموال.

واریگذمیلگردبرایکهگرفتهقراردیوارانتهایازیاالترمتر2حدودارتفاعیدرهاطوقهازباالتر:اولی

جکمیلهنصب

وردنکترازومصالحکردنانبارریزی،بتنتجهیزاتبرایوگیردمیقرارقالبباالیترازهم:دومی

جککنترل

شدهریختهتازهبتننمایاحتمالیترمیمودسترسیبرایکهآویزصورتبه:سومی



سکوی کار



سرعت لغزش قالب لغزنده

نصبرعتسوهوایی،وآبشرایط،مصرفیبتنکارآییمیزانبهبستگیباالسمتبهقالبلغزشسرعت

.استمتفاوتریزیبتنازمرحلههردرتجهیزات

درمترسانتی60تاخاصشرایطدروساعتدرمترسانتی30حدودچیزیلغزشسرعتمتوسططوربه

.رسدمینیزساعت



نکات طراحی و اجرایی قالب لغزنده

شودمیپیشنهادمترمیلی180دیوارضخامتحداقل.

استمترسانتی150تا120بینهاساختماناجرایبرایقالبارتفاع.

شودمیمرتعشویبرهتوسطوشودمیریختهمترسانتی20تا15ضخامتبهمرحلههردربتن.

شودمیشروعلغزشمرحلهقالبشدنپربا.

برنامهکاروقفهازیجلوگیرخصوصدرالزمتدابیربایستیمیشودمیانجامروزیشبانهوپیوستهطوربهعملیاتاینکهباتوجهبا

.گرددریزی

شودقیدخصوصیمشخصاتدرکاراجرایبرایالزمهایرواداری.



قالب ماندگار-7

باقیخودجایدرریزیبتنازپسهاقالبجداسازیزیادهزینهیاودشواریدلیلبههستندهاییقالب

.شوندمحسوبسازهازنیزجزییطراحیدراستممکنومانندمی

وبچساخته،پیشبتن،(دارموجیاایذوزنقههایورق)فلزیهایعرشهنظیرصلبنوعازتوانندمی،

آبضدیاکاغذیپشتسیمیتوریبهمسلحدارموجکاغذمانندپذیرانعطافنوعازیاوپالستیکانواع

.باشند



جزییات قالب ماندگار در بتن



نمونه های کاربردی قالب ماندگار

قفسزیرینقالبعنوانبهمشبکیاسادهدارموجهایورقازاستفاده

کامپوزیت

روفیکسسیستمازاستفاده

قالبانعنوبهبتنیدیواروجهدودرنسوزوفشردهیونولیتازاستفاده

وایسازهصورتبههم).استمعروفپانلسوپردیوارهایبهکهماندگار

.دارنداستفادهقابلیتایسازهغیرصورتبههم



قالب ماندگار در اجرای دیوار سوپر پانل



قالب میزی-8

باتیپصورتبهبتنیهایسقفوهادالبندیقالبدرکهاستدارچرخعموماًافقییکپارچهقالبنوعی

.داردکاربرد،شوندمیاستفادهزیادتکرار

هایتمسیسترینسریعازیکودهدمیافزایشراساختماناجراییعملیاتسرعتروشاینازاستفاده

.رودمیشماربهتیپهایساختمانبندیقالب

شودمیاستفادهسازیانبوهدربیشتر.

گردداستفادهبایستیمیجرثقیلازکارگاهدرآنجاییجابهبرای.



قالب میزی



قالب تونلی-9

شوندمیساختهیکپارچهصورتبهسقفقالبودیوارقالبایندر.

وواردیریزیبتنوگذاریمیلگرد،خودمحلدرقالبنصبازپس

شودمیانجامهمزمانطوربهسقف

قالبیکنل،ترسریعمیزیقالببهنسبتتونلیقالباجرایسرعت

محدودیتدارایمیزیقالببهنسبتواستکندترآنبرداری

.باشدمیبیشتریاجرایی





قالب فلزی قطعات پیش ساخته-9

رود،میارکبهباربرغیروباربرساختهپیشبتنیقطعاتواعضاءساختبرای

ازآنادواتوملزوماتبایستیمیلذااستزیادهاقالباینازاستفادهتکرار

.باشدبرخوردارخوبیکیفیتوصلبیت

تیبایسمینقلوحملمخصوصهایقالبوشدهجایگذاریقطعاتبازشوها

.شوندمتصلقالببهخوبیبهوخودجایدردقیقاً

چرا؟.استرایجبسیارهاقالبنوعاینساختبرایفوالدازاستفاده



تیرهای پیش ساخته

تولیدعنوسهدر.باشدمیساختهپیشهایقالبازاستفادهمواردبیشترینازیکیساختهپیشتیرهای

:شوندمی

آرمهبتنمعمولیتیرهای1.

کشیدهپیشتیرهای2.

کشیدهپستیرهای3.



نکات اجرایی قطعات بتنی پیش ساخته

مقاومتککمبهروایناز.باشدرسیدهخودمشخصهمقاومتبهبتنکهشوندجداقالبازهنگامیبایدهاقالب

.شودمیعملاندشدهآوریعملکارگاهشرایطدرکههایآزمونه

برسدنظارتدستگاهتصویلبهبایدقالبساختهپیشقطعاتواعضاکردنجداوحملهایروش



قالب بتنی سازه ای–11

گیردمیقراراستفادهمورددرجاریزیبتنبرایقالبعنوانبهساختهپیشقطعاتروشایندر

.شوندمیمحسوب(ایسازه)اصلیبتنازجزییعنوانبههموماندگارقالبعنوانبههماجزااین

بتن سیازه پیوستگی موثر بین قطعه قالب پیش ساخته و

وت و عموماً با تعبیه برش گیرهای خام. ای ضروری است

رقیرار زبری مناسب سطح بتن پیش ساخته این اتصال ب

.می شود



قالب تونل–11

ریگالمجاری،طولی(الینیگ)جدارهریزیبتنبرای

مدورتونلیقالبازهاشفتوانحرافیهایتونلها،

ودشمیانجاممرحلهدودرالینینگ.گرددمیاستفاده

بهکهواردیوسقفریزیبتنسپسوکفریزیبتنابتدا

.شودمیاجراهمزمانطور



راهقالب نعل اسبی برای ساخت پوشش بتنی تونل



مراحل مونتاژ قالب تونل



مواد رها ساز



مواد رهاساز

بستنازبلقسازرهاموادبهقالبنمودنآغشتهصورتدرکهباشدمیقالبندیدراساسیوحساسنکاتازیکی

بهنیازوشدهطمنبساستایرنپلیمانندهاقالبازبعضی.رسدمیممکنحداقلبهقالببهبتنچسبیدن،قالب

:سازرهاموادانواعمهمترینازبرخی.ندارندسازرهامواد

(ماشینروغن)تمیزهایروغن

کرمیهایامولسیون

شیمیاییرهاسازمواد

قالبمخصوصواکس

کنندهآزادمایع

کنندهجدارنگ

(روغنوآبمخلوط)آبیامولسیون

سطحیمایعبدونروغن



نکات اجرایی مواد رهاساز

باشندعاریخارجیموادوهامالت،آلودگیهرگونهازبایدهاقالب

نشوندریختهمیلگردهارویکهشونداستفادهایگونهبهبایدرهاسازمواد.

(داردیتارجحگازوئیلازاستفاده).نموداستفادهسوختهروغنیاوگازوئیلازتوانمیکوچککارگاههایدر

استپذیرامکانافشاندنیاغلتکبرس،توسطرهاسازموادمناسبپخش

شوندمخلوطهمبامختلفرهاسازموادنبایدهرگز.



ایجاد خیز اولیه



پایه های اطمینان



نصب پایه های اطمینان

سطحزیررداطمینانهایپایهعنوانبههاییپایهبایدآرمهبتنقطعاتزیرینسطوحقالببرداشتنهنگام

.شودجلوگیریزمانتابعهایشکلتغییربروزازتاگذاشتباقی

متر2.5ازبیشترطولبهکنسولتیرهای،متر5ازتربزرگدهانهباتیرهایبرایاطمینانهایپایهبینیپیش،

.استاجباریمتر1.5ازتربیشطولبهکنسولهایدالومتر3ازتربزرگدهانهباهایدال

نکندتجاوزمتر3ازحالهربههاآنفاصلهکهباشدطوریبایداطمینانهایپایهتعداد.



یه ضوابط نصب پا
های اطمینان



(رامکا)پاشنه 



(رامکا)پاشنه 

لبقایپایهتنظیموبندیقالبعملسهولتبرای

میهاستفاد(رامکا)پاشنهعنوانبهشابلونازغالباً

.گردد

باشدفوالدییابتنیتواندمیپاشنه

ابرویاروهایسازهیاکشورجنوبخورندهمناطقدر

یستنمجازفوالدیرامکایازاستفادهکلریدیونوآب



نکات اجرایی رامکای بتنی

دروودهبمتصلعضوهایبتنسایرمانندبایدرامکابابرخورد.استبتنسازهازمحدودقسمتیکرامکا

.شودگرفتهکاربهالزمهایدقتآوریعملوتراکموریختنیااختالط

بهنزدیکسیاربفاصلهدراجراییدرزدووجود.شودریختهیکپارچهصورتبهزیرینبتنبابایدبتنیرامکای

.باشیمخیززلزلهمناطقدرآنکهبویژه.نیستمجازابداً(مترسانتی20تا10)هم

باشدرسیدهاماتمبهو(هاستونموقعیتدقیقکردنپیاده)تنظیمریزیبتنشروعازقبلرامکابندیقالب.

شودمیانجامانتظارآرماتوربهمتصلپالستیکییهایدهندهفضاتوسطرامکاقالببستن.



نکات اجرایی رامکای بتنی

دروودهبمتصلعضوهایبتنسایرمانندبایدرامکابابرخورد.استبتنسازهازمحدودقسمتیکرامکا

.شودگرفتهکاربهالزمهایدقتآوریعملوتراکموریختنیااختالط

بهنزدیکسیاربفاصلهدراجراییدرزدووجود.شودریختهیکپارچهصورتبهزیرینبتنبابایدبتنیرامکای

.باشیمخیززلزلهمناطقدرآنکهبویژه.نیستمجازابداً(مترسانتی20تا10)هم

باشدرسیدهاماتمبهو(هاستونموقعیتدقیقکردنپیاده)تنظیمریزیبتنشروعازقبلرامکابندیقالب.

شودمیانجامانتظارآرماتوربهمتصلپالستیکییهایدهندهفضاتوسطرامکاقالببستن.



ی قائمرامکای فلزی روشی غیر اصولی برای تثبیت موقعیت اجزا



نکات تکمیلی قالبندی



نکات تکمیلی قالب بندی

3:2ازبیشترشیببافوقانیسطوحشودمیتوصیه

.شوندبندیقالب(افقی3وقائم2)

الزامیست1:1ازبیشترشیببافوقانیسطوحبرایقالبتعبیه.

ذبج)گیرندقرارطوریهمکناردربایدهاقالبرویهقطعات

نباشدممکنبتنشیرهرفتنهدرکهشوندچفتو



درجه بدون قالب فوقانی45اجرای قالب پله با شیب کمتر از 



قالب برداری



قالب برداری

غیرساراتخنکاتاینبهتوجهعدم.شودانجامذیلدرشدهارائهضوابطمطابقبایدواستتخصصیکاریبرداریقالب

:آوردمیباربهجبرانیقابل

نکندتجاوزدهشبینیپیشهایشکلتغییرازآنشکلتغییروکندتحملراموثرهایتنشبتنکهشودبرداشتهزمانیبایدقالب.

برچیده،ندکنکسبواردبارهایوخودوزنتحملبرایراکافیمقاومتبتنیقطعاتواعضاآنکهازقبلنبایدباربرهایقالبوهاپایه

.شوند

اثرتحتیبتنقطعاتواعضاکهگیردصورتطوریضربهونیرواعمالبدون،گامبهگامبایدهاپایهبرچیدنوبرداریقالبعملیات

.نگرددمخدوشقطعاتبرداریبهرهقابلیتوایمنیونبیندصدمهبتننگیرند،قرارناگهانیبارهای

شوندانبارمطلوبطوربهسپس،شوندکاریروغنوتمیزهاقالبکردنبازازپس.



برداریزمان قالب 

بود،مخواهیپروژهیکدرادواتاینازمکرراستفادهبهمجبورهاقالبچونتجهیزاتیاولیههزینهعلتبه

نیزبتنگیرشطوالنیفرآیندطرفیازاست،اقتصادیصرفهدارایشدیداً بندیقالبتجهیزاتخوابکاهش

مدهموارهد،باشپارامتردواینبینتعادلیکهمناسبیزمانتعیینروایناز.شودمیمحسوببازدارندهعاملی

.استشدهگرفتهنظردرضوابطیخصوصایندروبودهنظر



حداقل زمان الزم برای قالب برداری

(درجه سلسیوس)دمای مجاور سطح بتن 
شرح

نوع قالب بندی
0 8 18 و بیشتر24

30 18 12 9 (ساعت)قالب های قائم 

10 6 4 3 (شبانه روز)قالب زیرین
دال ها

25 15 10 7 (شبانه روز)پایه های اطمینان 

25 15 10 7 (شبانه روز)قالب زیرین
تیرها

36 21 14 10 (شبانه روز)پایه های اطمینان 

در صورتی که زمان قالب برداری در طرح تعیین و تصریح نشده باشد باید زمان های داده شده در جدول زیر را مالک قرار داد



برداشتن پایه های اطمینان

هایهپایتعبیه(نهاییمقاومتبهرسیدنازقبل)هاقالبکردنباززمانکاهشدرموثرهایروشازیکی

:باشدمیاجرابهالزمزیرضوابطمناسبعملکردبرای.باشدمیاطمینان

7ازتربزرگهایدهانهبرایولیاستمجازاطمینانهایپایهزدنوداربستوقالبکلبرداشتنمتر7دهانهباتیرهایبرای

وقالببرداشتنیاوباشدمیسراطمینانهایپایهجاییجابهبدونقالببرداشتنکهباشدطوریبایدداربستوقالبتنظیممتر،

.باشدایمرحلهصورتبهموقتپایهزدن



برداشتن پایه های اطمینان

سازهنظیرآرمه،بتنهایدالودیوارهاازمتشکلهایسازهبرای

ساختهبزرگترابعتدبههایوارهقالبیاتونلیهایقالبباکههایی

هاآنمجددبرپاییواطمینانهایپایهبرچیدنتوانمیشوند،می

هایپایهزدنآنکهبرمشروط.دانستمجازمتر10تاهایدهانهدررا

.باشدقالببرداشتنازپسبالفاصلهاطمینان



برداشتن پایه های اطمینان

قطعاتمامیتکهبرداشترااطمینانهایپایهتوانمیموقعی،باشدپیوستهسیستمازجزیینظرموردقطعهکهصورتیدر

باشدشدهطراحییکسرهدالیاتیرکهصورتیدر.باشدکردهکسبراکافیمقاومتبتنوباشدشدهریزیبتنهمآنمجاور

کافیتمقاومبهآنبتنوباشدشدهریزیبتنآنطرفینهایدهانهآنکهمگربرچیدرادهانهاطمینانهایپایهتواننمی

.باشدرسیده



برداشتن پایه های اطمینان

قهطبرویفوقانیطبقهبندیقالبمجموعهکردنتکیهصورتدر

برچیدرازیرینطبقهاطمینانهایپایهتوانمیوقتیفقطتحتانی

صیهتو.باشدآوردهدستبهراالزممقاومتآنباالیطبقهبتنکه

هداشتوجودمتوالیطبقهدودرهمیشهاطمینانهایپایهشودمی

دروهمرویطبقهدودرنظیراطمینانپایهدوهرامکانحدتاوباشد

.گیرندقرارواحدامتدادی



برداشتن پایه های اطمینان

:شودحذفآنرویازتدریجبهبارکهباشدطوریضربهوفشاراعمالبدونبایداطمینانهایپایهبرداشتن

در دهانه های بزرگ از وسط دهانه به سمت تکیه گاهها و در کنسول ها از لبه به طرف تکیه گاهها 



درزهای بتن



درز

استفادهیعوسسطوحیاحجمسازیکوچکبرایبتنیقطعاتدرکهاستیکدیگرازقطعهدوجداییوفاصلهمعنایبهلغتدردرز

.استقطعهبرخاصبارگذارییااجراییهایمحدودیتازناشیمخربآثارکاهشبتنیقطعاتدردرزاجرایازهدف.شودمی

:درزانواع

(اجرایی)ساختمانیدرز1.

حرکتیدرز2.



و موقعیت آن( اجرایی)درز ساختمانی -1

.شودانتخابکارانجامبرایالزمحدکمتریندربایداجراییدرزهایتعدادحالهردر

.شودتعییننظارتدستگاهوسیلهبهکارگاهدریامنعکسهانقشهدربایداجراییدرزهایموقعیت

.کردمعمولکارروزپایانقبیلازدلخواهزمانییامحلبهنبیاداجراییدرزموقعیتتعیینحالهردر

.داردرامقدارترینکمبرشینیروهایبویژهوداخلینیروهایآندرکهکردبینیپیشمقاطعیدربایداجراییدرزهای



موقعیت درز اجرایی

نه ایجاد درزهای اجرایی کف ها باید در ثلث میانی دها•

.دال ها ، تیرهای اصلی و فرعی قرار گیرند 

ی در تیرهای اصلی فاصله هر درز اجرایی تا تییر فرعی•

کیم متقاطع با آن ها نباید از دو برابر عرض تیر فرعی

تر باشد

یرو های به علت ترد شکن بودن اعضای بتنی در برابر ن•

به ایین برشی حساسیت بیشتری در موقعیت درز نسبت

.نیروها وجود دارد



اجراییشکل درز 

 درزهای اجرایی نباید بدون شکل باشند.

باید امتدادی عمود بر سطح داشته باشند.

از ایجاد درزهای بزرگ اجرایی خودداری گردد.

ظر گرفتدرزها باید به صورت پلکانی یا سطوح شکسته در ن

ری نوع و شکل درز بر حسب نوع قطعه و موقعیت قرار گیی

آن متفاوت خواهد بود



اجراییشکل درز 



(ببدون شکل و در جایی نا مناس)اجرای غلط شکل درز اجرایی 



نمای درز

در دیوار های بتنی بلند عموماً ملزم به تعبیه درز اجرایی می شویم .

حل ایجاد کردبرای آنکه درز کامالً مستقیم باشد می توان با نصب یک زه چوبی یا فلزی بر دیواره قالب یک شکاف در م.



آماده سازی و اتصال درز

.رعایت موارد  زیر باغث افزایش مقاومت پیوستگی بین بتن قدیم و تازه می شود

رده، برای تمیزی سطح بتن باید از برس، هیوای فشی. باید سطح بتن را تمیز و دوغاب خشک شده از روی آن را زدود1.

.حالل مناسب و یا آب با فشار زیاد استفاده کرد به طوری که مواد سنگی بتن لق یا از بتن جدا نشوند

روش موثر برای برای تامین پیوستگی بتن باید در محل درز سطح بتن قدیمی را خشن ساهت و سپس الیه بعد را ریخت2.

وقتیی نیوک .ساعت پس از اتمام تراکم باید انجام شود4تا 2زبر و ناهموار کردن سطح بتن استفاده از برس است که 

سنگدانه های درشت بیرون از سطح بتن قرار بگیرد نشان زبری مناسب است

.ک شودباید قبل از بتن ریزی سطوح درز را با آب کامالً اشباع کرد اما باید صبر کرد تا آب اضافی سطح آن خش3.



استفاده از دوغاب سیمان توصیه نمی شود

آزمایش ها نشان داده اند که چسبندگی بتن جدید و قدیم افزایش قابل توجهی ندارد1.

ش دوغیاب بیر به علت محدودیت دسترسی به درز افقی که در پایین قالب نصب شده عموماً اطمینان از یکنواختی پوش2.

.سطح بتن سخت حاصل می شود

.دوغاب کاری اصولی درزهای عمودی تقریباً غیر ممکن است3.

الً پیاک قبل از آنکه بتن تازه جایگذاری شود خشک شدن دوغاب باعث بوجود آمدن همان الیه زایدی می شود که قب4.

.شده بود

.در بتن های نمایان ظاهر درز بوسیله خطی با رنگ های مختلف متمایز می شود5.



(داول)آماده سازی و اتصال درز 

.در صورتی که نیاز به پیوستگی بیشتر در محل درز باشد از میلگرد آج دار داول استفاده می شود

.این روش بیشتر برای دال های کف مناسب استبه خصوص در مواردی که دال بار زیادی را تحمل می کند



نحوه اجرای داول

به صورتی ابتدا باید در قالب حفره هایی با فواصل مورد نظر ایجاد کرد و سپس میلگردها در داخل حفره ها جا سازی شوند

.که نصف میلگرد در طرفین قالب قرار گیرد سپس بتن ریزی انجام گیرد



قالب بندی درز

ایجاد درزهای اجرایی قائم باید با قالب های مناسب انجام شود

به جای قالب می توان از توری با چشمه های ریز یا رابیتس استفاده کرد.

ل بتوانید توری می بایستی کنده شود زمان کنده شدن باید در ساعات اولیه پس از گرفتن بتن باشد تیا سیطح حاصی

پیوستگی خوبی با بتن بعدی داشته باشد



درز حرکتی-2

جیاد میی عواملی چون تغییرات درجه حرارت ، انقباض بتن و یا نشست های نا مساوی نیرو های زیادی در مقاطع مرتبط ای

زه و کیاهش برای همساز کردن جابه جایی نسبی قسمت های مختلف سا. کند که ادامه این روند باعث تخریب بتن می شود

:که انواع آن عبارتند از .   نیروهای ناشی از آن از درزهای حرکتی استفاده می شود

درزهای انبساط1.

درزهای انقطاع2.

درزهای انقباض      3.



درز  انبساط

:ذیل است تعبیه می شود و شامل ضوابط( انبساط و انقباض)برای کنترل تغییر طول اعضای ناشی تغییرات حرارتی 

 متر 35متر در مناطق خشک یا 25بدون در نظر گرفتن تاثیر تغییرات حرارتی در صورتی که طول یا عرض ساختمان از

متر مناطق مرطوب تجاوز کند اجرای درز انبساط ضروری است50در مناطق معتدل یا 

درز انبساط باید در پی و سازه اجرا شود

 حداقل درز انبساط برابرαL∆T  می باشد در این رابطهα=10*10^-6 می باشد و در صورتی که آمار قابل قبول برای

∆T درجه سلسیوس در نظر گرفته می شود60وجود نداشته باشد برابر با.



اجزاء درز  انبساط

:انبساط از سه جزء اصلی تشکیل شده است یک درز 

پرکننده درز1.

درز گیر2.

(کاربرد داردفقط در مورد سازه هایی آبی )آب کننده 3.

میلی متری 20باید کلیه میلگردها در فاصله ACI-350Rبر اساس توصیه 

از وجه درزقطع شوند 



درز  انقطاع

رکیت درزی است با جدا سازی کامل هیچ مصالح سختی حدفاصل این درز قرار نمی گیرد و امکان ح

.نسبی در سه جهت را به سازه می دهد

اختمان های اجرای درز انقطاع خصوصاٌ در کشورمان به علت تغییرات قابل توجه ابعادی و کیفیتی س

.مجاور یکدیگر از اهمیت بسزایی برخوردار است

بیشتر است باید با ایجاد درزهایی آن را به3در ساختمان هایی که نسبت طول به عرض ساختمان از 

.مستطیل هایی تبدیل کرد که نسبت فوق در آن رعایت گردد



(جمع شدگی)درز  انقباض 

در فرآیند گیرش بتن حجم آن همواره اندکی کاهش خواهد یافت که به آن جمع شدگی گویند.

تدر مواردی که میلگرد به اندازه کافی در عضو بتنی در نظر گرفته می شود نیاز به درز انقباض نیس

وع ترک هیای درز انقباض عملکرد مشابه فیوز در قطعات بتنی دارد به طوری که با ایجاد یک مقطع ضعیف عمالً وق

احتمالی را در این محل متمرکز می کند تا از پخش ترک ها در تمام سطح بتن پیشگیری شود

 برابر ضخامت دال است36تا 24فاصله درزهای انقباض بین



لوله ها و مجاری مدفون در بتن



لوله ها و مجاری مدفون

تن مدفون کردن لوله ها و مجراهای آب ، فاضالب، بخار، گاز در بتن تیرها و ستون ها و در امتداد محور آن ها  یا در بی

.قطعات صفحه ای و به موازات میان صفحه آن ها جز در مواردی که ذکر خواهد شد ممنوع است

ایید در صورت ضرورت ب. از عبور دادن لوله ها و مجاری ذکر شده بر امتداد های مذکور باید تا حد امکان احتراز کرد

.اطراف لوله ها و مجراها به نحوی مناسب تقویت شود



لوله ها و مجاری مدفون

دیید و عبور دادن لوله ها و مجراها از داخل فضای خالی تیرها و ستون های با مقطع مجوف مشروط بر این که قابل باز

.قابل تعویض باشند بال مانع است

دلوله ها وو مجاری آلومینیومی نباید در قطعات بتنی دفن شوند ، مگر آنکه به طرز موثری روکش شده باش.

با مالت قرار دادن لوله های پالستیکی داخل ستون ها و دیوارها برای عبور میل مهرهای قالب به شرط پر کردن آن ها

درصد مقطع بتنیی را 3در صورتی که تعداد و قطر این لوله ها بیش از .ماسه و سیمان پس از قالب برداری مجاز است

.تقلیل ندهد می توان از پر کردن آن صرفنظر کرد



لوله ها و مجاری مدفون

1ابعاد بیرونی آنها نباید از

3
ضخامت کیل 

.قطعه مورد نظر بیشتر شود

ری فاصله مرکز تا مرکز هر دو لوله یا مجا

برابر قطر یا عیرض 3مجاور هم نباید از 

. آن ها کم تر باشد


