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قالب بندی چیست؟

مصالحی . مرحله ی شروع قالب بندی پس از پی کنی ساختمان است

که در قالب بندی مورد استفاده قرار می گیرد تعیین کننده ی نوع قالب 

به همین دلیل قالب بندی ساختمان به چند دسته ی . بندی می باشد

برای آشنایی انواع قالب بندی و کاربرد . مختلف تقسیم بندی شده است

قالب بندی آجر.آن ها در ادامه با ما همراه باشید

قالب بندی چوبی

قالب بندی فلزی

 قالب بندی پلی ودد و...



 یکی از پر اهمیت ترین مراحل و عملیات های اجرای سازه های بتنی
قالب بندی می تواند تاثیر گذارترین بخش از . ، قالب بندی می باشد

فرآیند اجرای سازه بتنی از منظر اقتصادی و زمانی اجرای به شمار 
از این رو رعایت نکات اجرایی ، نگهداری ، کیفیت اجرا ، به . آید

کارگیری بهترین نوع قالب و هماهنگ با نوع پروژه ، تاثیر فراوانی 
.بر کل پروژه دارد

 ، در متن ذیل به شرح نکات اجرایی ، انواع متلایر ساخت قالب
همچنین شما می توانید . محدودیت و آیین نامه پرداخته می شود

برای دسترسی به سایر مباحث مرتبط با صنعت بتن از طریق پنجره 
.جستجو به انبوهی از مطالب مورد نظر دسترسی یابید

 



انواع قالب و قالب بندی در سازه های بتنی
 
 براي احداث یك سازه بتن مسلح، باید بتن تازه در قالبهایي ریخته شود، تا پس از پر كردن

از مهمترین گامها در احداث سازه هاي . تمام حجم قالبها و سفت شدن، به شكل الزم درآید
به همین دلیل باید مجري و پیمانكار سازه هاي بتني كامالً در . بتني، نحوه قالب بندي است

جریان امور مربوط به قالب بندي، از وسایل گرفته، تا مشخصات و رواداریهاي ابعاد و 
.روشهاي اجرا قرار داشته باشند

 پس از استقرار قالبها در محل مربوط، باید آنها را مورد بازرسي قرار داد و درزهایي كه
.احتماالً باعث بیرون زدن شیره بتن خواهند شد، پر شوند

كافي نبودن . پایداري از مهمترین خصوصیاتي است كه باید درقالب بندي رعایت شود
بتن ریزي كه  مهاربندي پایه هاي اطمینان و یا مهاربندي افقي سكوها، عدم تنظیم تراز 

منجر به پر شدن یك قسمت از قالب و خالي ماندن قسمت دیگر مي شود، تكیه گاه نامناسب 
كارگران ماهر، خوب نبستن قطعات قالب به  پایه هاي اطمینان، عدم به كارگیري  زیر 

یكدیگر، درنظر نگرفتن بارهاي زنده و مرده وارد به قالبها و لغزش الیه خاك مجاور قالب 
.مي تواند باعث خرابي قالبها گردد

 



انواع قالب و قالب بندی در سازه های بتنی

 

 براي احداث یك سازه بتن مسلح، باید بتن تازه در قالبهایي ریخته شود، تا پس از پر كردن تمام حجم قالبها

به . از مهمترین گامها در احداث سازه هاي بتني، نحوه قالب بندي است. و سفت شدن، به شكل الزم درآید

همین دلیل باید مجري و پیمانكار سازه هاي بتني كامالً در جریان امور مربوط به قالب بندي، از وسایل 

.گرفته، تا مشخصات و رواداریهاي ابعاد و روشهاي اجرا قرار داشته باشند

 پس از استقرار قالبها در محل مربوط، باید آنها را مورد بازرسي قرار داد و درزهایي كه احتماالً باعث

.بیرون زدن شیره بتن خواهند شد، پر شوند

كافي نبودن مهاربندي پایه هاي . پایداري از مهمترین خصوصیاتي است كه باید درقالب بندي رعایت شود

بتن ریزي كه منجر به پر شدن یك قسمت از قالب و  اطمینان و یا مهاربندي افقي سكوها، عدم تنظیم تراز 

كارگران  پایه هاي اطمینان، عدم به كارگیري  خالي ماندن قسمت دیگر مي شود، تكیه گاه نامناسب زیر 

ماهر، خوب نبستن قطعات قالب به یكدیگر، درنظر نگرفتن بارهاي زنده و مرده وارد به قالبها و لغزش 

.الیه خاك مجاور قالب مي تواند باعث خرابي قالبها گردد

 



شرایط قالب بندي

-  قالبها بایدبه نحوي ساخته و نصب شوند تا شكل، اندازه، وضعیت و نماي
.بتن مورد نظر حاصل گردد

-   قالبها باید به اندازه كافي محكم باشند تا فشار یا وزن بتن تازه و دیگر
بارها را تحمل كنند، بدون آنكه دچار تابیدگي، نشت شیره، گسیختگي یا به 

.مخاطره انداختن كارگران شوند

-   قالبها باید طوري طراحي و ساخته شوند كه به آساني و با سرعت، قابل
.نصب و باز كردن باشند، تا از اتالف وقت و پول جلوگیري شود

-   قالبها باید حتي االمكان با وسایل و امكانات موجود قابل حمل و
.باشند  جابجایي

-  ،تا از نشت شیره بتن جلوگیري شود قالبها باید درزبندي شده باشند.  

 



قالب بندی آجر
در این قالب بندی . یکی از رایج ترین نوع قالب بندی، قالب بندی با آجر می باشد

نحوه ی چینش دیوارها بستگی به . از آجر برای ساخت دیوار استفاده می شود
سانتی متر باشد از قالب نیم  50عمق پی دارد، به طوری که اگر عمق پی کمتر از 

سانتی متر باشد از دیوار یک آجره  60تا  50آجره و در صورتی که عمق پی بین 
.استفاده می شود

زمانی از قالب نیم آجره می توان استفاده کرد که یک طرف قالب خاک وجود 
داشته باشد در صورت عدم وجود خاک، قالب فلزی و چوبی مورد استقاده قرا می 

.گیرد
قالب بندی نیم آجره و یک آجره از فاکتورهای تعیین کننده ی عرض قالب بندی 

در زیر عرض قالب بندی براساس نوع قالب بندی آجری مشخص شده . می باشد
سانتی متر 11تا  10عرض قالب بندی نیم آجره .است

 سانتی متر 22تا  20عرض قالب بندی یک آجره
 200تا  150میزان مالت ماسه سیمان استفاده شده در قالب بندی آجری حدودا بین 

.کیلوگرم بر متر مکعب باید باشد استفاده بیشتر از این میزان توصیه نمی شود



قالب بندی چوبی

امروزه استفاده از قالب بندی چوبی نسبت به گذشته 

چوب های که در قالب . بسیار کمتر دیده می شود

بندی می توان استفاده کرد به شرح زیر می 

چوب سفید رسی:باشد

چوب جنگلی

الیی 7و  5

الیی روکش دار 7و  5



 وسایلی که در قالب بندی چوبی مورد استفاده قرار می گیرد به شرح

 7.5تا  2.5ضخامت این تخته بین ) تخته قالب بندی :زیر می باشد

(متر 3تا  2سانتی متر و طول  20تا  10سانتی متر، عرض 

پشت بند فرعی

پشت بند اصلی

شمع مایل یا قائم

 تخته قالب بندی به صوت افقی و پشت بند فرعی به شکل قائم در پی

.در این روش از پشت بند اصلی استفاده نمی شود. ها قرار می گیرند



قالب بندی فلزی
 قالب بندی فلزی به دو صورت ترکیب چوب و فلز و قالب های کامال فلزی انجام می

.شود
در قالب بندی چوب و فلز، قالب اصلی فلزی بوده و پشت بندها که شامل پشت بند اصلی، 

.اتصاالت به وسیله ی پیچ ها انجام می شود. فرعی و شمع می باشد همگی چوبی هستند
قالب تماما فلزی در مواردی مورد استفاده قرار می گیرد که قالب پایه به شکل خاصی 

در این روش قالب بندی، قالب ها به وسیله ی جوش به یکدیگر متصل می شوند و . باشد
.کمتر دیده می شود که از پیچ استفاده شود

بار  24بار می توان مورد استفاده قرار داد و پس از  24قالب های فلزی را معموال تا 
.مستهلک می شود

استفاده از قالب های فلزی مزایا و معایب خود را دارد در زیر به این موارد اشاره شده 
.است

سرعت اجرای باال، سادگی اتصاالت، سطح صاف، مقاومت زیاد، تکرار پذیری و دوام 
سنگینی وزن، . زیاد و بهره وری از جمله مزایای استفاده از قالب بندی فلزی است

تدارکات خاص، هزینه اولیه نسبتا زیاد تهیه قالب از معایب قالب بندی فلزی به شمار می 
.رود



(Play Wood)قالب بندی پلی ودد 

قالب پلی ودد از ترکیب چوب و ترموپالستیک ها تشکیل شده 

وجود پالستیک بر روی سطح چوب سبب افزایش . است

مزیت .مقاومت این کامپوزیت ها در برابر رطوبت می شود

های قالب پلی ودد

کامپوزیت ها قابل بازیافت هستند و چوب و پالستیک بازیافتی 

.آن با ارزش و قابل استفاده مجدد می باشد

جذب رطوبت بسیار کم است

سختی و خشکی مطلوب بوده و مقاوم در برابر تاثیرات 

بیرونی

کامپوزیت ها به روش سنتی تولید می شود

در برابر فشار حداقل تغییر شکل را خواهد داشت



قالب فایبر گالس -قالب پلیوری 
. فایبرگالس از ترکیب الیاف ضیطِ ٍ هَاد پلیوری تطکیل ضذُ است
پطن ضیطِ بِ هٌظَر هادُ تقَیت کٌٌذُ ٍ هَاد پلیوری جْت هَاد  

قالب پلیوری جْت قالب بٌذی . زهیٌِ هَرد استفادُ قرار هی گیرد
.سقف هجَف کاربرد دارد

یک ًَع قالب پلیوری دیگر بِ ًام قالب یَبَت ٍجَد دارد بِ طَری کِ 
ّذف از استفادُ ایي قالب . هحصَلی با پایِ پلی پرٍپلیي هی باضذ

.سبک سازی دال ّا در سقف ٍ پی ّای گستردُ ی بتٌی است



قالب بٌذی ًقص هْوی در اجرای ساختواى بِ خصَظ در ساخت  
.ساختواى ّای بتٌی دارد 

( قبل از گیرش ٍ سفت ضذى ) قالب ّا ٍظیفِ تحول ٍزى بتي خیس 
هعوَال برای ساخت قالب ٍ قالب بٌذی ٍ . ٍ آرهاتَر ّا را بر عْذُ دارًذ 

ّسیٌِ زیادی هی ضَد زیرا بخص قالب بٌذی  ریختي بتي در قالب ّا 
اگر بِ درستی صَرت ًگیرد هَجب خسارت ٍ . حساسیت خاصی دارد 

.ضکل ًگرفتي درست بتي ٍ در ًتیجِ اتالف ّسیٌِ ّا هی ضَد 
 



قالب برداري 

1.  قالب باید موقعي برداشته شود كه بتن بتواند نیروي وارده را تحمل كند و تغییر شكلهاي آن از تغییر شكلهاي
.پیش بیني شده تجاوز نكند

 

2.  پایه ها و قالبهاي باربر نباید قبل از آنكه اعضاء و قطعات بتني مقاومت كافي را براي تحمل وزن خود و
.بارهاي وارده كسب كند، برچیده شوند

 

3.  عملیات قالب برداري و برچیدن پایه ها باید گام به گام و بدون اعمال نیرو و ضربه طوري باشد كه اعضا و
قطعات بتني تحت اثر بارهاي ناگهاني قرار نگیرند، بتن صدمه نبیند و ایمني و قابلیت بهره برداري مخدوش 

.نشود

 

4.  در صورتي كه قالب برداري قبل از پایان دوره مراقبت انجام پذیرد، باید تدابیري براي مراقبت بتن پس از
.شود قالب برداري به كار برده 

 

5. اعضا و قطعات بتني توان كافي براي تحمل وزن خود و بارهاي وارد   را نباید قبل از آنكه  پایه هاي اطمینان
شمع برداري باید به ترتیبي باشد كه از ایجاد ضربه، برون محوري و برون . را كسب كنند، جمع كرد

  .مركزي هاي پیش بیني نشده در قطعات جلوگیري شود

 



 توضیحات:
- زمانهاي داده شده در صورتي معتبرند كه شرایط زیر برقرار باشد.
-  در صورت استفاده از سیمان پرتلند . تهیه شده باشد( معمولي) 1بتن با سیمان پرتلند نوع

افزودنیهاي كند گیر   به كارگیري. یا پنج و یا آمیخته، این زمانها افزایش مي یابد  2نوع 
نقش را دارند و مسلماً در صورت استفاده از سیمان هاي زودگیر یا   همین  كننده نیز

.مصرف مواد افزودني زود گیر كننده مي توان این زمانها را كاهش داد
-  در صورتي كه در ضمن سخت شدن بتن، دماي محیط به كمتر از صفر درجه سیلسیوس

.تنزل كند، زمانهاي داده شده را باید به تناسب و حداقل به اندازه مدت یخبندان افزایش داد
باشد، مي توان با تهیه   از اهمیت خاصي برخوردار  در صورتي كه قطعه و یا سازه

داخل قالب را   نمونه هاي آگاهي و شكستن آنها در زمان مورد نظر، مقاومت فشاري بتن
روزه حاصل شده  28درصد مقاومت مشخصه  70اگر . به صورت تقریبي به دست آورد

قالبهاي زیرین را باز نمود، اما باز كردن پایه هاي اطمینان مستلزم دستیابي   باشد، مي توان
.روزه مي باشد 28مشخصه   به مقاومت

   در كارگاه هاي كوچك مي توان از گازوئیل و یا روغن سوخته به عنوان ماده رهاساز
بویژه استفاده از مواد رهاساز با . ولي استفاده از گازوئیل ارجحیت دارد. استفاده نمود

 .لزجت كمتر در قالبهاي فلزي باعث كاهش حفره هاي مجود در سطح مي گردد
 



 (رامكا)پاشنه

رامكا مي تواند بتني و یا . براي سهولت عمل قالب بندي و تنظیم پاي قالب، غالباً از رامكا استفاده مي گردد

در مناطق خورنده جنوب كشور و یا سازه هاي رویارو با آب و یون كلرید استفاده از رامكاي . فوالدي باشد

:در استفاده از رامكاي بتني باید به نكات زیر توجه شود . فوالدي مجاز نمي باشد

یا ریختن   برخورد با رامكا باید مانند سایر بتن ها بوده و در اختالط. رامكا یك قسمت محدود از بتن سازه است

.و تراكم و عمل آوري دقت هاي الزم به كار گرفته شود

وجود دو درز اجرایي در فاصله بسیار نزدیك . رامكاي بتني باید با بتن زیرین به صورت یكپارچه ریخته شود

.ابداً مجاز نیست بویژه آنكه در مناطق زلزله خیز واقع باشیم( سانتیمتر 20تا  10)به هم 

 در ساخت رامكا باید قالبها با دقت در محل مورد نظر تنظیم و تثبیت گردند بویژه اگر بخواهیم رامكاي بتني به

صورت پیوسته با بتن زیرین باشد، مي توان قالبها را از ابتدا در محل مورد نظر قرار داد و یا بالفاصله پس از 

.بتن ریزي قسمت زیرین اقدام به نصب قالبها نمود و بتن رامكا را اجرا نمود

 



مالحظات كلي
كیفیت سطحي بتن در رویارویي با شرایط محیط هاي خورنده اهمیت زیادي دارد  .

هر چند جنس . تمیزي و همواري سطح قالب مي تواند كیفیت بهتري را بوجود آورد
قالب بخودي خود در این شرایط تعیین كننده نیست، اما معموالً درهواي گرم استفاده 

بهرحال در صورتیكه استفاده از قالب فلزي در . از قالب چوبي توصیه مي شود
آب پاشي با آب خنك به سطح داخلي . دستور كار باشد، الزمست قالب ها خنك شود

قالب داغ كیفیت بتن . یا حتي خارجي قالب فلزي باعث كاهش دماي آن مي گردد
مجاور را كاهش مي دهد و بر نماي آن نیز اثر بدي باقي مي گذارد و ممكن است 

مسلماً قالب فلزي نماي . باعث تغییر رنگ شود كه نشانة مطلوبي محسوب نمي شود
بهتر و صاف تري را بوجود مي آورد، اما به دلیل عدم جذب آب ممكن است 

كوچك یا بزرگ را بر جاي  گذارد كه (surface air voids) مك هاي سطحي
.  نمي تواند به پایایي بتن كمك نماید و چه بسا مشكالتي را در پایایي بوجود آورد

با لزجت كم و ( مواد رهاساز مناسب)استفاده از روغن هاي مخصوص قالب 
.صلبیت مناسب قالب، كاهش این حفرات سطحي را باعث مي گردد

 



دستورالعمل هاي كلي

تعبیه پشت بندها و تقویت كننده هاي طولي و عرضي . قالبها باید كامالً محكم بوده و بخوبي مهاربندي شده باشند
.به منظور افزایش پایداري و استقامت قالب و داربست ضروري است

 

 قالب ها باید طوري بهم جفت شوند تا از خارج شدن شیره بتن از درز آنها جلوگیري گردد.

 

 در مورد قالبهاي فلزي باید به تغییرات دما و اختالف زیاد دما در سطح داخلي قالب و بتن ریخته شده توجه
الزم است این گونه قالب ها را در جاهاي مناسب و در زیر سایه انبار كرد تا از تابش مستقیم نور . داشت

خورشید محافظت گردند تا دماي آنها باال نرود، در اینصورت باید توسط آب پاشي دماي آنها كاهش 
همچنین پس از بتن ریزي نیز باید سطوح خارجي قالب فلزي از تابش مستقیم نور خورشید محافظت  . یابد
.همچنین بهتر است تا سطوح خارجي قالب ها را با رنگ سفید رنگ آمیزي نمود. شود

 

در مورد این قالبها . استفاده از قالب هاي چوبي ساخته شده با تخته چندال نسبت به قالبهاي فلزي ارجحیت دارد
الزم است این قالبها قبل از بتن ریزي كامالً چرب و روغنكاري شده . باید به میزان جذب آب آنها توجه شود

در صورتي كه مدت زیادي از روغنكاري قالبها گذشته باشد، ممكن است گردوغبار زیادي به خود جذب . باشند
.كرده باشند كه الزم است تمیز گردند





روغن مصرفي باید باعث تغییر كیفیت سطح بتن نشود.

براي جلوگیري از اشكاالت زیر انجام مي شود   روغنكاري قالب:

1-  بین سطح بتن و قالب محبوس مي شود، حفره هاي كوچك در سطح تماس در بتن به وجود  هنگامي كه هوا
.مي آید

2- در صورت جذب نامنظم آب بتن توسط قالب، بر سطح بتن رنگ غیر یكنواخت پدید مي آید.

3-  در هنگام قالب برداري، جدا شدن قالب از سطح بتن به سختي انجام مي پذیرد و امكان صدمه خوردن سطح
.بتن وجود دارد

 

روغن . سطوح قالب باید بطور یكنواخت و كامل روغنكاري شود، البته نه آنقدر كه از سطوح قالب چكه كند
.مصرفي بهتر است داراي ویسكوزیته پایین باشد

 

در مورد قالب بندي و قالب برداري به آبا مراجعه شود.

   

لذا الزم است قالبها تا حد امكان . باز كردن قالبها با توجه به زمان الزم براي عمل آوري بتن صورت گیرد
سریع تر و بدون اینكه خسارتي به بتن وارد آید شل گردند و سپس آب در سطوح نمایان باالیي ریخته شده تا 

بویژه در دیوار یا ستون الزم است رطوبت مورد نیاز را از . از سطوح جانبي بتن به پایین سرازیر گردد
.به بتن رسانید تا كیفیت سطحي بتن آسیب نبیند( با آزاد كردن قالب)فاصله قالب و بتن 

 



  در صورت استفاده از قالب هاي فلزي توصیه مي شود تا در حداقل زمان

.ممكن باز شوند و عمل آوري مرطوب در مورد قطعه اجرا شده ادامه یابد

 

 قالبهاي چوبي نمي توانند از تبخیر آب جلوگیري كنند و در صورت استفاده

.از این نوع قالب ها باید آنها را با پوشش مناسب و مرطوب حفاظت كرد

 

 داخل قالبها قبل از بتن ریزي باید كامالً تمیز و عاري از هرگونه مواد زائد

وجود مواد زائد مانند دانه هاي سنگي، ضایعات میلگرد، سیم و میخ . باشد

.قالب بندي و تكه هاي چوب باعث اثرات نامطلوب بر روي بتن خواهد شد



نکات کاربردی در مورد قالب بندی ساختمان

1. جنس قالب باید طوری باشد که در مقابل سرما و گرما مقاومت
معموال قالب چینی . کرده و از نفوذ شیره بتن به بیرون جلو گیری کند 

.آجری و استفاده از مالت ماسه سیمان مناسب است 

2. هنگام استفاده از قالب بتنی از کیسه نایلون برای جلوگیری از جذب
.آب توسط آجر استفاده می شود 

3. قبل ازقالب بندی باید دقت شود بتن بر روی سطح زمین هم تراز
.شده باشد 

4. باز کردن بتن باید وقتی انجام گیرد که بتن مقاومت کافی را کسب
همچنین بهتر است به آرامی و بدون . و تغییر شکل ندهد   کرده باشد

.فشار اضافی قالب ها را باز کرد تا بتن داخل آن ها صدمه نبیند 



5. برای صرفه اقتصادی بیشتر قالب ها باید طوری طراحی و ساخته

شوند که بتوان پس از یک بار بتن ریزی باز هم از آن ها استفاده کرد 

.

6. قالب بندی باید به طور یکنواخت انجام گیرد.

7. درصورت استقاده از قالب های آجری بهتر است برای پایداری

.بیشتر قالب ها پشت آجر ها را با خاک پر کرد

8. آجر چینی برای ساخت و ساز های انبوه و عظیم مناسب تر است.



9.استحکام و  از لحاظ  قالب های فلزی برای قالب بندی فوندانسیون

.یکسان بودن سطح مناسب تر اند 

10. قبل از انجام قالب بندی باید مکان دقیق قالب ها با میخ و گچ یا

.وسایل دیگر به درستی مشخص شوند 

https://behtam.org/pcat/%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86/%d9%85%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%ad-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c/


 در ساختمانها و ابنیه بتني قالبها، كه در حقیقت ظروف موقتي با شكل و فرم

و بتن خیس تازه هستند، نقش ( آرماتور)مورد نظر براي نگهداري میل گردها 

قالب بندي قسمت عمده اي از مخارج ساخت و اجراي . مهمي به عهده دارند

هزینه . اسكلت هاي بتني و اجزاي بتني ساختمان را به خود اختصاص مي دهد

مصالح، ساخت و اجراي قالبهاي بتني بستگي به شكل قالب و دشواري ساخت 

در پاره اي از موارد ممكن است قالب بندي تا . آن و نوع مصالح مصرفي دارد

.  درصد هزینة یك عضو بتني را به خود اختصاص دهد 75بیش از 

 یك قالب، در عین حال كه باید داراي فرم مورد نظر بوده و از نظر اقتصادي
.  قابل قبول باشد، باید استحكام و ایمني كافي داشته باشد





 طرح قالبهاي بتن كه براي استحكام كافي براي نگهداري بتن داشته و در اثر

فشارهاي وارده مقاوم باشد و در موقع بتن ریزي، از فرم اصلي خارج نشده و 

این مسئله، جز در مواردي كه از . به اصطالح شكم ندهد مسئله ایست سازه اي

قالبهاي پیش ساخته با مشخصات معین استفاده شود، در رابطه با طرح قالبهاي 

.  دیوار، ستون و یا تاوه ها كه از صفحات و یا تخته هاي چوبي ساخته مي شوند

صادق است پس از طرح و محاسبه بارهاي وارده، هر یك از قسمتهاي اصلي 

قالب را ممكن است به عنوان یك تیر تحلیل نموده و حداكثر ممان و برش و 

سپس با محاسبه . خمشي كه ممكن است وجود داشته و پیش آید محاسبه نمود

بارهاي كششي و فشارهاي وارد بر قطعات تقویتي عمودي و تیرهاي نگه دارنده 

خارجي اندازه هاي الزم آنها را محاسبه مي نمایند





 براي آنكه یك قالب از نظر اقتصادي با صرفه بوده و هزینه هاي
:  مصرفي براي ساخت آن به حداقل برسد باید به نكات زیر توجه نمود





1 ـ مخارج تهیه مصالح و ساخت قالب متناسب با نیازهاي مورد
. مصرف آن باشد

2 ـ مصالح مصرفي براي ساخت قالب با دقت كافي انتخاب و تهیه شود

به نحوي كه بین دفعات استفاده از قالب و تداوم فعالیتهاي كارگاه از 

به عبارت دیگر هرچقدر امكان . نظر اقتصادي تعادل برقرار باشد

تعداد دفعات بیشتر استفاده از قالب وجود داشته باشد به همان میزان 

در استحكام آن و انتخاب نوع مصالح مرغوب باید توجه بیشتري 
.  مبذول داشت



3 ـ انتخاب روش ساخت و مصالح مناسب و در صورت لزوم پوشش

مناسب سطوح داخلي قالب، به نحوي كه امكان دستیابي به نتایج مورد 

ترمیم بتن و یا تغییر و اصالح فرم مورد . نظر مستقیماً میسر باشد

نظر طرح شده قبلي پس از گرفتن بتن و باز كردن قالبها هم بسیار 

دشوار و حتي در صورتي كه امكان داشته باشد، به مراتب از 
.  پیش بینیهاي الزم اولیه گرانتر تمام مي شود





4  ـ روش مناسب و وسایل كافي براي حمل، بلند كردن و سوار نمودن
.  قالبها در محل كار انتخاب و پیش بیني شده باشد

5 ـ انواع مصالحي كه ممكن است به كار برده شوند، نظیر قالبهاي

فلزي و یا چوبي باید مورد توجه و بررسي قرار گیرند و هر كدام كه 

قالبهاي چوبي . برحسب مورد مناسب تر تشخیص داده شد انتخاب شود

معموالً سبك تر و لذا امكان ساخت قطعات بزرگتر و استفاده از آنها 

در عوض قالبهاي فلزي را به . بیشتر از قالبهاي فلزي نظیرشان است
.  دفعات بیشتر از قالبهاي چوبي مي توان مصرف نمود



6 ـ طراحي قالب باید به نحوي انجام شود كه در چهارچوب

خواسته هاي معماري و سازه اي بتوان به تعداد دفعات هر چه بیشتر 

مصرف كرد و تطبیق و تنظیم آن براي كارهاي بعدي تكراري سهل و 

تعادل موارد فوق باید طوري باشد كه قبل از شروع . راحت باشد

قالب بندي امكان محاسبه مخارج آن مقدور بوده و از نظر اقتصادي به 
. صرفه و توجیه پذیر باشد





 در زیر طرز قالب بندي اجزاء مختلف ساختمانهاي بتني شرح داده شده
.  است

 قالب بندي دیوارهاي بتني  :

روش معمولي ( الف  :





دو نمونه از قالب بندي دیوارهاي بتني به طریق معمولي وجود دارد  .

از ( سطوحي كه مستقیماً با بتن در تماس است)قسمت اصلي قالب 

براي استحكام . صفحات چوبي و یا از تخته هاي چوبي ساخته مي شود

قالب و جلوگیري از باز شدن آن هنگام بتن ریزي و حفظ فاصلة بین دو 

براي نصب . دیواره قالب بست هاي مخصوصي را به كار مي برند

بستها یا دو عدد چهارتراش، كه به فاصله معیني از هم به صورت 

در حالت اخیر . افقي قرار مي گیرند و یا یك چهارتراش به كار مي برند

باید براي عبور میله هاي بستها چهارتراش ها را در محلهاي الزم 
. سوراخ كرد





 براي جلوگیري از فشار بتن روي مجموعه قالب در هنگام بتن ریزي، و

همچنین پایداري قالب، تیرهاي چوبي كه به آنها دستك گفته مي شود و یك سر 

آن بر روي زمین محكم شده و سر دیگر آن را به قالب محكم كرده اند، به كار 

بستها ممكن است همراه با . پاره اي از انواع مختلف بستها وجود دارند. مي برند

صفحه فلزي نیرو پخش كن، نظیر واشر باشند به طوري كه بتوان فاصلة دو 

به طور كلي بستها . دیواره قالب را تا موقع بتن ریزي به اندازه الزم حفظ كرد

ممكن است شامل یك میله ساده اي كه دو سر آن و یا گاهي فقط یك سر آن، پیچ 

شده است باشد كه در این صورت یا میله را پس از بتن ریزي در بتن گذاشته و 

پس از باز كردن قالب قسمتهاي اضافي كه بیرون مانده است را قطع مي كنند و 

یا پس از گرفتن بتن و قبل از سخت شدن آن را بیرون مي كشند و یا به صورت 

دو پوسته اي است كه امكان جدا كردن میله از داخل پوسته وجود دارد





 از جمله محسنات این روش قالب بندي كه براي دیوارهاي نسبتاً بلند

استفاده مي شود تعداد دفعات بیشتر استفاده از قالب و سرعت عمل 

در اولین دفعه استفاده از قالب دو دیواره قالب با تكیه . بیشتر آن است

پس از . به صورت معكوس قرار مي گیرد( رامكا)به پاخور بتني 

ریختن بتن و سخت شدن آن، قسمتهاي داخلي قالب را تا حد نهایي بتن 

ریخته شده باال مي برند و پس از محكم كردن آن قسمت دوم دیوار را 

پس از سخت شدن بتن، قالب را باز كرده و نظیر . بتن ریزي مي كنند

عمل قالب بندي و بتن ریزي را به همین ترتیب . دفعه اول عمل مي كنند
.  تا انتهاي كار و اتمام بتن ریزي دیوار ادامه مي دهند





 روش لغزنده ( ج  :

 در این روش قالب را به صورت پیوسته و پس از هر مرتبه بتن ریزي

به كمك جكهاي هیدرولیكي و در حالي كه دو جداره قالب به بتن ریخته 

این روش براي ساختن . شده قبلي چسبیده است به سمت باال مي كشند

سازه هایي نظیر منابع آب، هسته مركزي ساختمانهاي چند طبقه و یا 
. سیلوها روش مناسبي است





تعویرات

غیر سازُ ای سازُ ای

شاتکریت
               

یکی از مُمتریه ريشُایی  تعمیر سذ َا         
ي آسیة  دیذگی واشی از  سیکلُای اتجماد ي  

.ريب یخ میثاشذ



         ًیازهٌذبرای اًجام یک کار تعویراتی 

درک خَاص هَاد تعویراتی،. 1
آهادُ سازی زیر کار.2

ٍ رٍشْای هٌاسب. 3
.ّستین 

شاتکریت یکی از ایه ريشُاست کٍ در آن تته تا 
ماشیه آالت خاصی ي تا استفادٌ از فشار ًَا در محل  

.خًد مستقر میشًد

.در ایه ارائٍ تٍ قاتلیت ي مسایای ایه ريش می پردازیم



در ایي سال کارل اکلی  .بر هیگردد 1910تاریخچِ شاتکریت بِ سال 
دستگاّی برای پاشیذى هخلَط هاسِ ٍ سیواى ساخت ٍ آًرا 

ٍ بعذ ًاهْای چَى گاى گریت ،پٌَ . گاًایت ًاهیذ
........کریت،بالست کریت ٍ جت کریت بکار بردُ شذُ است

ٍاشُ شاتکریت از طرف اًجوي هٌْذسیي راُ آهریکا 1930اها در سال 
.    ٍتا کٌَى هَرد استفادُ قرار هیگیرد.بکار بردُ شذ



شاتکریت عثارتست از مالت یا 
تتىی کٍ تا فشار ي سرعت تاال تٍ 
.سطح مًرد وظر پاشیذٌ شًد





Dry Mix Shotcrete   1.مخلًط خشک

 
Wet Mix Shotcrete      2 .مخلًط تر



ب مٍرد هیاز در خین خروج آز صر هازل
 
 .آضافي میطٍد (nozzle)آ

 

ای تػمیرآتی،روکض و تػمیرآت بي  آز آین روش برآی کاًر
آصتفادى میطٍد وآز ظرفی بدلیل  cm10ضخامت کمتر آز 

ای  ی  فقدآن مصالح صوگی درظت دآهي، آز آین روش برآی کاًر
.کي مقاومت مکاهیکی معرح هباظد آصتفادى میطٍد



ب هرصد و ًیدرآتي هطدى باقی بماهود
 
 .ممکن آصت بي ًمي دآهي ًا  آ

 .در مدل کارگاى گرد و غبار هاظی آز پرآکودى ظدن دآهي صیمان زیاد آصت

.،پرت کار زیاد آصت( بدلیل ًیدرآتي هطدن)بدلیل هچشبیدن مالت



مادى بي دآخل پمپ ظاتکریت ریختي میطٍد و پس آز غبٍر لٍلي 
 
بتن آ

هجا بي صعح کار پاظیدى میطٍد
 
.آهتقال بي صر هازل رصیدى و آز آ



و آز ظرفی در آین روش آمکان آجرآی دیٍآر بتوی با 
برآی صقف در یک  cm 20و  cm 50ضخامت 

.مرخلي آمکان پذیر آصت



مسایای استفاده از روش
WMS 

مسایای زما نی. 1

مسایای کیفی. 2

مسایای اجرایی. 3



و در مٍآرد خاص آصتفادى آز )در آآغلب مٍآرد هیاز بي قالب بودی هدآرد 1. 1
 .یک صپر چٍبی برآی آصتقرآر بتن کافی آصت

و ًمین مٍرد ًزیوي ًای کالن قا لب بودی و تجٌیزآت هیروی آهشاهی رآ 
.کاًض  میدًد





امکان  اجرای سازه های بتنی با اشکال     1. 2
مثل استخر و  )منحنی،مذور و غیر منظم 

(  آبگیر















تثبیت کوه ها و صخره ها با پوشانذن     1. 3
آنها با یک شبکه مش و پاشیذن بتن روی 

آنها 







روکش کردن پایه پلها و ال ینینگ  تونلها   1. 4
 

  











افسایش ضخامت لوله های بتنی در محیط   1. 5
های خورنذه و خطر ناک در مقابل آتش



مسایای کیفی

مقاومتٌای مکاهیکی.1

چشبودگی بین بتن و میلگرد. 2

ب بودی)کاًض هفٍذ پزیری . 3
 
(آ



ب بي صیمان
 
در ظاتکریت مخلٍط خطک بین (w/c)میزآن هشبت آ

 .میباظد 0.55-0.4و در مخلٍط تر بین  0.5-0.3

 

کي با ( kg/cm2) 480-250 مقاومت فطاری در مددودًای بین
   . ًم میرصد( kg/cm2)550آفزآیض میکرو صیلیکا بي بیض آز 





 

بتٍآهد فضای    nozzlemanغدم آصتفادى آز قالب صبب میطٍد 
.کار رآ دیدى و بتن رآ بي ظکل مواصبی بین میلگردًا جای دًد



ن کي ( WMS)یکی آز کار برد ًای وصیع 
 
و ظاید رآخت ترین آ

هدآرد ،آخدآث  (nozzleman)هیاز بي تخصع هازلمن 
ب 

 
بگیر آصت، کي بي خٍبی با فطار باالی ًٍآ ،آ

 
آصتخر ًا و آ

.بودی آهجام میطٍد و هفٍذ پذیری بشیار آهدک میگردد





زمان تٌیي، صاخت قالب، خذف صیشتم قالب بودی خٍد باغث آز بین رفتن 
 .می گرددقالب بودی و باز کردن 

 

بخصٍص در جاًا ی  ی کي قالب فقط یکبار مصرف آصت، یػوی در جای دیگر کاربرد هدآرد،مثل )
 .....صازى ًای مودوی و الیویوگ تٍهلٌا و

 

    .میباظد m3 3تقریبا برآبر ( WMS)صر غت بتن پاظی در 



 :         ظامل

ا                   آجرآی صر ریًز

 الیویوگ تٍهلٌای آهدرآف                 

 ( بي موظٍر تقٍیت صازى آی)روکض کردن بدهي صد                 

تثبیت دیٍآر ًای خایل و کٍى ًای آظرآف                                     



الیٍ الیٍ شذن.  1
دسص اوقثاض ي اوثساط. 2
آب تىذی سطًح صیش کاس. 3
آمادٌ ساصی سطًح صیش کاس. 4



یکی اص مسایل مُم دس تعمیشات تا شاتکشیت، 
تٍ خًتی آب تىذی .چسثىذگی تٍ الیٍ صیش کاس است

وشذن صیش کاس ي سیکل َای ريب ي اوجماد داخل 
.تشکُا، تاعث الیٍ الیٍ شذن میگشدد



شاتکشیت ویض ماوىذ َش تته دیگش ویاصمىذ دسص  
اوقثاض ي اوثساط است،کٍ ایه فاصلٍ َا  

  10تا  5متغیش است ي دس محذيدٌ تیه 
.ساوتیمتش می تاشذ



دس صًستی کٍ آب تىذی تخًتی صًست     
وگیشد،تشکُا يشکافُا تا جزب سطًتت کامالً اص 
آب اشثاع شذٌ ي پس اص اجشای شاتکشیت دس 

اثش سشما سطًتت داخل ایه تشکُا،تٍ یخ تثذیل 
شذٌ ي مًجة اص تیه سفته الیٍ شاتکشیت  

.می گشدد




