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 فلزی مدوالر هایقالب -1-6

 

 تخت هایقالب -1-6-1

 شاد  پاان  هاا  تسمه . باشد می میلیمتر 3 ها قالب این پوسته ورق ضخامت . باشد می ST-37 نرمه فوالد از معموالً ها قالب این جنس

 60 ) یاا ( میلیمتار 50 × میلیمتار 50 ) مقطا  دو دارا  شاد  داد  جاو  یکادیرر باه هاا قالب اتصال جهت ورق این اطراف در که ا 

  .باشد می سانتیمتر 5 ها تسمه این رو  شد  تعبیه ها  پان  محور به محور فاصلة و بود  ( میلیمتر 50 × میلیمتر

 و شاد خواهاد پانا  هار بااربر  افااای  باعث ها تسمه این . باشد می میلیمتر 3 ضخامت ورق از ها قالب این کنند  سخت ها  تسمه

  .باشد می ( میلیمتر 50 × میلیمتر 60 ) قالب پیرامون شد  پان  ها  تسمه عرض با مطابق ها تسمه این عرض

 باه هاا قالاب ایان طاول و باود  سانتیمتر 50 تا سانتیمتر 10 بین سانتیمتر 5 مضرب با ابعاد دارا  استاندارد صورت به ها قالب این عرض

 نیاا دیرار ابعااد پروژ  هر نیاز به توجه با و خاص شرایط در است بدیهی . باشد می سانتیمتر 200 و سانتیمتر 150 ، سانتیمتر 100 ترتیب

 با اتصال قاب  ) شک  ا  ستار  و ( گو  با اتصال قاب  ) شک  لوبیایی ، مستطی  نوع سه در ها قالب تسمه پان  شک  . شد خواهد ساخته

 ساانتیمتر 50 فاصله به و میلیمتر 22 قطر با سوراخهایی بولت عبور منظور به ها قالب برخی ورق بررو  .شود می تولید ( کلمپس و گو 

  .است شد  تعبیه قالب طولی محور در هم از
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 کنج هایقالب -1-6-2

  .هستیم ها کنج از استفاد  دنیازمن قائم یا افقی مؤلفه در مختلف زوایا  با بتنی ساز  یک ها  کنج و ها گوشه اجرا  جهت

 به تیر اتصال ، برشی دیوار ) داخلی ها  کنج و ( ... و تیر بیرونی قسمت ، ستون ) خارجی ها  کنج دسته دو به ها کنج این

  .گردند می تقسیم ( ... و دال

 10 ، ساانتیمتر 10 × انتیمترسا 5 ، ساانتیمتر 5 × ساانتیمتر 5 ، ( شاد  پاان  )نبشای 0 استاندارد ابعاد دارا  خارجی ها  کنج

 باا ساانتیمتر 10 × ساانتیمتر 10 و ساانتیمتر 5 × سانتیمتر 10 استاندارد ابعاد دارا  داخلی ها  کنج و ،سانتیمتر 10 × سانتیمتر

  .باشند می 90˚ زاویه
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 قالب بندی -1-7

 فوندانسیون بندی قالب  -1-7-1

ون منفرد ، نوار  ، رادیه ، باسکولی ، پی ها  شیبدار ، شناژ هاا ، ساکو و اجرا  قالب بند  کلیه پی ها و فونداسیون ها اعم از فونداسی

 بسیار ساد  ، اقتصاد  و سری  می باشد . مدوالر  ها  قالب از استفاد  با …پدستال ها و 

 کااربرد و شاد  پاان  ینبش ، قالب به لوله گیر  ، گو  و پین قبی  از اتصاالت ، بند پشت ها  لوله ، فلا  ها  پان  اتصال و ترکیب از 

 . نمود اجرا و بند  قالب را فونداسیون انواع توان می ها فیلر و بیرونی کنجها  ، داخلی کنجها 

حال باید توجه داشت فونداسیون پرحجم ترین و سنرین ترین بخ  ساز  بتنی می باشد و حجم زیااد باتن و سارعت پرشادن  عین در 

 باالران  می گردد و هموار  می بایست سه مورد زیر مدنظر قرار گیرد . قالب منجر به فشار جانبی بتن و نیرو 

 Uplift دف  نیرو  باال ران  یا -3و  دف  نیرو  هیدرو استاتیک و فشار جانبی بتن -2، پایدار  مجموعه قالب -1

 در تاوان مای کنناد  شااقول ها  جک ، کششی و کابلی اتصاالت ، مورب بندها  پشت ، مدفون قطعات ، ها بولت میان از استفاد  با 

 برد . بهر  باالران  و بتن جانبی نیروها  دف  و قالب مجموعه پایدارساز 
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 قالب بندی ستون -1-7-2
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 و دال رقالب بندی تی -1-7-3

 و «پاوتر کاف »   ”ک قطعه در کف و دو قطعه جانبی تشکی  مای شاوند . قطعاه کاف تیار را اصاط حااز ی” قالب بند  تیرها معموال

 کاف رو  باه آویاها سپس و گیرد می قرار داربست یا شم  رو  به پوتر کف قالب ابتدا ”معموال.  نامند می « آویا » را جانبی قطعات

» ”خارجی تیرهاا از پشات بنادها  خااص اساتفاد  مای شاود کاه اصاط حاداخلی و پایدار    ایدارپ منظور به.  شوند می متص  پوتر

 . می نامند« دستک تیر

  شود.ر  داخلی قالب تیر استفاد  می سانتیمتر حداالمکان از میان بولت به منظور تامین پایدا 50در تیرها  با ارتفاع بی  از 

الاامی است زیرا هم خطا  مونتااژ را سرشاکن مای کناد و هام  به طور کلی استفاد  از فیلرها  مدوالر در قسمت آویا و کف پوتر 

 . پس از بتن ریا  باز کردن قالب ها به سهولت انجام می پذیرد

قالب بند  تیرها  بتنی شبیه به یکدیرر می باشد اما با توجه به نوع دال که به صورت تیرچه ، یک طرفه ، دو طرفه ، دال راف  ، پاس 

 بتنای دال باا آن اجرا  همامانی و سرستون شک  یگاه. بود خواهد متفاوت دال بند  قالب باشد تواند یم …تنید  ، پی  ساخته و 

  . باشد می موثر بند  قالب طرح در تیرها به آن اتصال نحو  و
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 قالب بندی دیوار -1-7-4
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 قالب فلا  قطعات جانبی

 (plastic cone) مخروطی پ ستیکی ( punched) نبشی پان  شد 

 (nut cockerel) مهر  خروسکی (comers5*5 External) بیرونی  5*5نج ک

 بولت بیرونی ( concrete pad) سکو  بتن ریا 
 jack visitors) جک شاقول کنند  

plummet)  میان بولت آب بند فنر 

 بولت عصایی ( Brackets) براکت

 بولت دوسر دند  (soljer) سولجر

 و گو  ها گیر  ها (modular panel) پان  مدوالر
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                                                                         :شوند می تولید نوع سه در ها گیر 

  .رود می کار به قالب به افقی بند پشت ناودانی اتصال جهت که بلند گیر (1

  .رود می کار به قالب به افقی بند پشت لوله اتصال جهت که کوتا  گیر (2

    .رود می کار به ( عمود  بند پشت لوله به افقی بند پشت لوله ) هم بر عمود لوله دو اتصال جهت که لوله دو گیر (3

 بند پشت لوله عصایی بولت .رود می کار به جرثقی  حم  و ها پان  کردن یکپارچه جهت که ( عصایی بولت ) سولجر گیر (4

 د.کن می متص  سولجر به ( شد  متص  ها قالب به ا کوت گیر  توسط خود که ) را افقی
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 ( ی) داربست و جک سقف یکفراژبند -1-8

 ک های سقفیج -1-8-1

متر از جک ها  سقفی قاب  تنظیم استفاد  می شود . ایان جاک هاا  5/4جهت کفراژ بند  تیرها و سقف ها  سبک با ارتفاع کمتر از 

  ها  متنوعی ساخته می شوند. بررو  این جک ها از سرجک تی شک  که به دو صورت ثابت و متحار  سااخته مای شاود در انداز

  استفاد  می گردد

سانتیمتر می باشد . ضخامت لوله این جک ها ، برا  جک ها  تاا  5سانتیمتر و قطر لوله داخلی آنها ،  6قطر لوله بیرونی این جک ها ، 

 . میلیمتر می باشد 3متر ،  4میلیمتر و برا  جک ها  باال   2.5متر ،  4ارتفاع 

در انتها  لوله بیرونی این جک ها یک پی  تنظیم و مهر  جو  داد  شد  تا به کمک سوراخ هایی که رو  لوله درونی جک ها تعبیه 

  .شد  عم  تنظیم ارتفاع جک را انجام دهد
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ولی با توجه به مشخصات هندسی جک بایاد باه طاور دقیاق مقاومات محاور   اشد.بکیلوگرم می 1500نهایتا  هاکجحداکثر باربر  

)کمانشی( جک محاسبه شد  و ظرفیت باربر  آن به دست آید. با توجه به وزن سقف و داشتن ظرفیت باربر  فاصله جکها قاب  تعیین 

ر این مورد اساتفاد  ازداربساتها  مادوالر باه لحاا  گردد و دمتر پیشنهاد نمی 4ها  بی  از ها  ارتفاعکفراژ بند به طور کلی است. 

 .فنی بهتر است
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 )اسکافولد( مدوالرهای سنتی و داربست -1-8-2

 ماایاا  دارا  )اساکافولد( مادوالر هاا  داربسات . شود می استفاد  ها داربست انواع از ، مرتف  و سنرین ها  ساز  کفراژبند  را ب

 و مونتااژ در ساادگی ، بیشاتر کردن بسته و باز سرعت ، کمتر وزن ، بیشتر ایمنی جمله از ،دباشن می سنتی ها  داربست به نسبت زیاد 

 : شود می تولید نوع دو در معموال ها داربست این . ... و باالتر باربر  ، بیشتر عمر طول و دوام ، ماهر کارگر به نیاز عدم

 )امگا( داربست مدوالر مثلثی -1 

شاوند و در کفراژبناد  دال یاا که به صورت نر و ماد  به یکدیرر متص  می استاین نوع داربست از فریمها  مثلثی تشکی  شد  

شاوندکه باا قارار دادن متار  تولیاد می 1و  75/0و 5/0روند. فریم ایان ناوع داربسات در ساه تیا  ها به کار میتیر و همچنین پ 

 120هاا  داربساتی مثلثای باشند. عرض فریم  این داربستها برا  هر ارتفاعی قاب  تنظیم میسرجکها  قاب  رگ ژ در قسمت باال

 تواند دارا  مقاط  افقی مثلثی یا مربعی باشد.باشد که میمتر میسانتی
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  چکشی مدوالر داربست -2

شاد  این نوع داربست از یک سر  المان ها  عمود  ) پایه داربست ( و یک سر  المان هاا  افقای ) مهاار داربسات ( تشاکی  

ایاه متر تولید مای شاوند . پ 3متر ،  2.5متر ،  2متر ،  1.5متر ،  1متر ،  0.75متر ،  0.5ها هر یک در انداز  ها  است . مهارها و پایه

ها به وسیله مغا  و پین قابلیت اتصال به یکدیرر در جهت عمود را دارا می باشند ولای مهارهاا باا اناداز  هاا  ثابات تولیاد شاد  

توسط کارخانه پایه ها را به یکدیرر متص  می کنند . با توجه به نیروها  وارد  می بایست انداز  مهارها و فواص  آنها با یکادیرر 

شک  تعبیه می گردد ، که در صورت نیاز  U اسبه نمود . بررو  این داربست ها نیا سرجک ها  قاب  تنظیمدر جهت عمود را مح

 می توان از پایه جک قاب  تنظیم نیا در قسمت تحتانی داربست ها به جا  کفشک استفاد  نمود .

ر  می باشد . این داربسات باه راحتای باا مایت این داربست ها به دلی  چیدمان ها  متنوع آن در سطوح شیبدار و داربست نماکا

 ضربه چک  به دو سر مهار بسته و با ضربه زدن در جهت معکوس باز می شود و نیاز  به نیرو  متخصص ندارد .
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 نهای اطمیناپایه -1-9

 

 

 های مدفون در اعضای بتنیلوله -1-10

 

 

 



 روش اهی اجرای ساختمان انم ردس:                                                                                                     
 اقلب بندی: موضوع جلسه                                                                                                          

 

 رواداری در قالب بندی -1-11
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 قالب برداری -1-12

 هابرداشتن قالب -1-12-1

 

 های اطمینانباز کردن پایه -1-12-2

 

 

 برداریزمان قالب -1-12-3
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 های خاصقالب بندی با سیستم -1-13

 (یباال رونده )براکت ستمیس -1-13-1

در این سیستم در هنرام قالب بند  مرحله اول می بایست تجهیاات الزم جهت ایجاد حفر  ا  در انتها  دیوار پای  بینای شاود تاا در 

مرحله بعد  پس از باز کردن قالب ها از قطعه ا  به نام براکت که در دو انداز  کوچک و بارگ ساخته می شود استفاد  کارد . بارا  

این کار در دیوارها  دو طرفه از سوراخ آخرین بولت استفاد  می شاود و در دیوارهاا  یکطرفاه از متعلقاات براکات ) پای  درونای ، 

مخروطی ، بادامک و پی  درونی ( استفاد  می شود به طوریکه پس از بتون ریا  یک پی  درونی در بتن مرحلاه قبلای مادفون شاد  و 

 . مجدد می باشندمابقی متعلقات قاب  استفاد  

پس از باز کردن قالب ها و بستن براکت به سوراخ ایجاد شد  در مرحله قبلی ، قالاب هاا باه همارا  تماامی اجااام سیساتم قالاب بناد  

مدوالر به رو  براکت منتق  شد  و جک دو بازویی پشت قالب و رو  براکت نصب می گردد . براکات هاا را مای بایسات در طاول 

 . رد . این سیستم به دفعات قاب  اجرا می باشدتوسط لوله مهار ک
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 قالب تونلی ستمیس -1-13-2

ها  با سیستم باربر دیوار و سقف بتنی اسات. ها  مورد استفاد  برا  اجرا  ساختمانسیستم موسوم به تونلی، یکی از رو 

ها  بتن مسلح به ها و سقفوارهاست. در سیستم تونلی، دیها و سقفها  فلا  هم زمان دیوارنام تونلی به دلی  شک  قالب

شوند. این رو  ضمن باال بردن سرعت و کیفیت اجارا، عملکارد ریا  میبند  و بتنصورت هم زمان آرماتوربند ، قالب

 بخشد.ها به نحو چشمریر  بهبود میا  مجموعه ساز  را به لحا  یکپارچری اعضام و اتصاالت آنا  و رفتار لرز ساز 

هاا و بردار ، نیاز باه خارد کاردن قالببند  یا قالبها هستند. برا  قالبستفاد ، به انداز  تقریبی ابعاد فضاها  مورد اقالب

هاا  شاوند. خارو  قالبها به ابعاد کوچک نیست و با همان ابعاد اولیه و به صاورت یکپارچاه از فضاا خاار  میتبدی  آن

بردار ( و باا ریاا  شاد  )قالابها  بتنها از جدارفاصله دادن قالب ریا  دیوار و سقف و گیر  آن، باتونلی، پس از بتن

ها  اصالی شاوند جادارهایی که با استفاد  از این رو  اجارا میگیرد. جدارحرکت افقی رو  چرخ یا غلتک صورت می

 ها  خارجی )جانبی( هستند.داخلی و بعضی جدار

بناد  شود و هم زماان باا ایان اقادامات قالبها انجام میا  برقی دیوارهبند  و جاگذار  مداردر این رو ، ابتدا آرماتور

هاا  دو طارف دیاوار را باه صاورت پشات باه شود. آنرا ، قالبها  مورد نیاز برا  تاسیسات و در و پنجر  اجرا میبازشو

ی یاا همارا  باا آن مجموعاه ها  متوالی در کنار هم، بدون قالب واسط سقفکنند و با قرار گرفتن قالببند  میپشت، قالب

 دهند.ها  دیوار و سقف را تشکی  میقالب

ها و هایی برا  خالی ماندن مح  داکتشود و قالبها  برق انجام میبند  سقف و جاگذار  مداردر مرحله بعد، آرماتور

کپارچاه و در یاک مرحلاه ها به صورت یها و دیوارریا  سقفشود. در ادامه، بتنها  الزم در سقف نصب میدیرر حفر 

 کند.ها را برطرف میکار  بر رو  سطوح آنها  بتنی پرداخت شد ، نیاز به ناز شود. اجرا  جدارانجام می
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طبقاه اسات. در ایان رو ،  10تاا  8ساز  است. تعداد طبقات بهینه در این رو ، بین ها  اقتصاد  انبو سیستم قالب تونلی از رو 

سازان مطرح، ها  انجام شد  توسط انبو ها  رایج بتنی و فلا  به طور محسوسی کمتر است. طبق برآوردبا رو  ها در مقایسههاینه

درصاد،  38و  19ها  رایج اساکلت بتنای و فلاا  باه ترتیاب ها  داخلی، نسبت به رو ها  تا اتمام اسکلت، دیوارها و اندودهاینه

هاسات. در عما ، الزم اسات بارا  ن جوابرویی به انتظارات عملکرد  پارکینگکمتر است. نقطه ضعف اصلی این رو  عدم امکا

بینای شاود. از طارف دیرار، پارکینگ فضایی مجاا در نظر گرفته شود. در اکثر موارد، الزم است ساختمانی مستق  و جداگاناه پی 

سااز  مطارح اسات و در هاا  انبو   طرحایان سیساتم صارفاً بارا درصاد ( باشاد. 5شیب زمین پروژ  نیا باید بسیار کام ) حاداکثر 

 ها  کوچک، قابلیت توجیه ندارد.پروژ 
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ها  مساتقر رو  چارخ یاا غلتاک، ها  بارگی به صورت میا، با پایهگذار  شد  است، قالبدر روشی که به میا پرند  نام

شاود. بعضای از اناواع ایان ریاا  میسپس بتنبند  سقف انجام و ها آرماتورپوشانند و رو  آنک  سقف یک فضا را می

ریا  هام زماان دیاوار و ا  طراحی شد  است که امکان بتنها شباهت زیاد  به رو  تونلی متعارف دارد، و به گونهرو 

 سقف فراهم آید.

 جراست.ا  و سقف، با مصالح گوناگونی قاب  اها  ساز ها  نما  اصلی پس از اجرا  دیواردر این رو  نیا دیوار

 

 
 

 



 روش اهی اجرای ساختمان انم ردس:                                                                                                     
 اقلب بندی: موضوع جلسه                                                                                                          

 

 لغزنده ستمیس -1-13-4

دودک  ها این سیستم بیشتر در ساز  ها  مرتفعی به کار می رود که دیوار نق  اصلی را در آن ایفا می کند مانند سیلوها ، 

و ... . سیستم اجرا  قالب ها  لغاند  بسیار پیچید  است و نیاز به پشتیبانی بسایار زیااد  در زماان اجارا دارد ، اجااا  ایان 

سیستم تشکی  شد  از قالب ها  خاص ، شاسی مخصوص ، جک ها  میمونی باالروند  و ... که با توجه به مشخصات فنی 

 . ساز  مورد نظر طراحی می شود

 
 

 

 

 

 


