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منابع و مراجع

راهنمای قالب بندی-

سازمان برنامه و بودجه55نشریه -



دلیل قالب بندی بتن

ترکیبینا.می شودمحسوبسیالترکیبی،نهاییواولیهگیرش هایازقبلتابتن

ارینگهدجهتچهارچوبیبهنیازنظرموردموقعیتدرگیریقراربرایسیال

چوبچهاراینبه.دارداولیهگیرشزمانتابتنترکیبریزشازجلوگیریو

.می شودگفتهقالببتن،نگهداری



قالب چیست و چه کاربردی دارد؟

.گیردمیقراراستفادهمورددائمگاهییاموقتصورتبهریزیبتنبرایکهاستایسازهقالب

ازواردهبارهایبتواندبتنخودکهاستزمانیتاآناجرایوبتنازناشیبارهایتحملقالباصلیوظیفه

.کندتحملراوزنشجمله

وکندتحملرابتن(کردنویبره)لرزاندنازناشینیروهایتاباشدداشتهمقاومتکافیاندازهبهبایدقالب

شودجداآنازبتنبهرساندنآسیببدون

بکسوبتنشدنسختزمانتاراواردهبارهایدارد،نگههارواداریمحدودهدررابتنبتواندبایدقالب

.بدهددلخواهنمایبتنسطحبهوکندتحملکافیمقاومت

بتنطوبترشدنکمازجلوگیریمکانیکی،صدماتبرابردربتنحفاظتبهتوانمیقالبوظایفدیگراز

جزاییاسایرومیلگردهاداشتننگهومحیطگرمایوسرمابرابردرمناسبعایقیایجادآن،شیرهنشتو

.کرداشارهخودمحلدرگیرندمیقراربتندرکه
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:مصالح متداول برای ساخت قالب عبارتند از 

آجر و بلوک-

چوب-

ورق های فوالدی و نیمرخ های سبک-

آلومینیوم-

فایبر گالس-



آجريقالب 

جراابراي.مي گیردقراراستفادهموردخاكمجاورحایلودیوارهايهاشالودهبرايقالبنوعاین

سانتیمتري20یا10ضخامتبهدیواریك،واردهنیروهاينیزوقالبدربتنارتفاعبهبسته

 ریزيبتنازقبلآجرتوسطآنآبشدنمكیدهوبتنشدنكرموازجلوگیريبراي.مي شوداحداث

ایندادنانجامامكانكهصورتيدركرد،نصبقالبدیوارسطحروينایلونيورقالیهیكباید

جمعاقالب هدرآبتانموددقتبایدهمچنین.نمودپاشيآبكامالا راآجرهاسطحبایدنباشد،كار

.نشود



قالب آجری



قالب بلوک 

سیمانی



شودمیجامانفونداسیونبرایمعمولا کهاستدائمبندیقالبنوعیکبلوکی،یاآجریقالبواقعدر

فیتکیکاهشموجبمصالحتوسطبتنآبجذب.ماندمیباقیخودجایدرنیزریزیبتنازپسو

.گرددمیبتن
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اجرای دیوار پشت بند برای قالب آجری 
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رواداری های قالب بندی فنداسیون



قالب های چوبی بتن

.ساده استاین نوع قالب بندی که به دلیل زمان بر بودن، بیشتر در پروژه های کوچک استفاده می شود بسیار

مشکل این قالب ها نسبت به نوع فلزی عمر کمتری دارند ولی به دلیل انعطاف بال در مواردی که قالب بندی

.باشد راه حل مناسبی هستند

.اشندچوب های استفاده شده معمولا از جنس درختانی با برگ های سوزنی نظیر چوب کاج و چوب روسی می ب

.از مصرف چوب تازه باید خودداری کرد. چوب مصرفی باید صاف، بدون پیچ و تاب و سالم باشد

طراحی و محاسبه قالب های چوبی بر اساس طراحی و محاسبه ساختمان های چوبی موقت صورت می گیرد

شاند و پالستیک سطح روی چوب را می پو. قالب های پلی وود از چند لیه چوب و پالستیک ساخته می شوند

.گردددر برابر رطوبت مقاوم می 
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قالب چوبی
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مختلفهایاندازهوابعاددراجراحالدرهایپروژهبهبستهکهباشدمیچوبازهاییبرشواقعدرتراشچهارازمنظور

هرهکشودمیگفتهچوبیبهتراشچهارباشد،میآشکارمحصولایننامازکهطوریهمانواقعدر.شوندمیتولیدوتهیه

.شودمیدادهتراشآنطرفچهار







( :تخته بنایی)تخته زیرپایی 

شودمیتولیدمترسانتی۳۰و۲۰،۲۲،۲۵،۲۸هایعرضدرومترسانتی۵ضخامتباایتختهزیرپاییتخته

موجودایرانیوروسینوعدودرپاییزیرتختهایرانبازاردر.باشدمیمتری۶یا۳،۴معموالپاییزیرتختهطول

نیزبناییختهتکهپاییزیرتخته.داردایرانیجنسبهنسبتبهتریکیفیتومقاومتمحصولاینروسیجنسباشدمی

قرارادهاستفموردتواندمیدیگهکارهایازخیلیوکاری،،گچساختماننمایبناییکارهایدربیشترشودمینامیده

.بگیرد



ونگوناگهایاندازهوابعاددرکهباشندمیچوبجنسازهاییتختهزیرپایی،هایتختهازمنظور

طولدرهاداربسترویبرهاآنازاستفادهصورتدرکههاییتخته.شوندمیعرضهوتولید

بروارتفاعاتدرکارگرانراحتوآزادانهحرکتموجبتنهانهعمرانی،وساختمانیهایپروژه

حفظوایمنیافزایشموجباحتمالیهایلغزشوهاتکانهکنترلبابلکهشود،میهاداربستروی

زهساساختازاعمگوناگونهایعملیاتانجامدرکهچوبیهاییتخته.شودمینیزکارگرانجان

هاییرونایستادنحتیونقاشیآمیزی،رنگکاری،گچساختمانی،هایبناتعمیراتساختمانی،های

واملعبرابردرکهچوبیهاییتخته.باشندمیبرخوردارزیادیبسیاراهمیتازارتفاعاتدرکار

وماندگاریازگرماوسرماکلیطوربهورطوبتشدید،آفتاببرف،باران،جملهازمحیطی

خمیدگی،پوسیدگیجملهازگوناگونیهایآسیبازرواینازوباشندمیبرخوردارمناسبیاستحکام

.مانندمیمصوننیزفرسودگینهایتدرو



چوبیبندیقالبدراستفادهموردچوبمشخصات

درهتختضخامتچنانچه.باشددارصمغنوعازگرهبدونوسالمتاب،وپیچبدونصاف،بایدقالب،درمصرفموردچوب

قائم،سطوحقالببرایوسانتیمتر3زیرین،سطوحقالببرایضخامتحداقل،باشدنشدهمشخصهانقشهرویقالب،بدنه

چوبمتوسطقطر.رودکاربهترکبدونوراستچوباالمکانحتیبایدداربست،هایپایهبرای.بودخواهدسانتیمتر5/2

.استسانتیمتر8تراشها،چهارمورددرابعادحداقل.باشدکمترسانتیمتر10ازنبایدها،پایهدرمصرفیگرد

لتحاایندرکرد،استفادهچوباصلهدوازمیتوانباالبهمترچهارازوباشندیکپارچهبایدمتر4ارتفاعتاچوبیهایپایه

.بودخواهدهاپایهتعدادکلسومیکداروصلههایپایهتعدادحداکثر

از.شوندکالفیکدیگربهراستوچپصورتبهقیدهاییتوسطبایدردیفیکدرحداقلمترچهارارتفاعتاچوبیهایپایه

بهوقانیفبخشهایبارانتقالبرای.شدخواهدمنظوراضافهکالفردیفیکاضافه،متردوهرازایبهباالبهمترچهارارتفاع

برواردشارفکهباشدچنانبایدسریزیرسطح.میشودگذاشتههاپایهزیرسری،زیرنامبهکافیضخامتبههاییتختهزمین،

.ننمایدتجاوزمربعسانتیمتربرکیلوگرمیکازحالتهیچدرزمین

آسیببدونوندکتحملرابتنلرزیدنازناشینیروهایتاباشدداشتهمقاومتکافیاندازهبهبایدقالبچوبیقالبریزیبتندر

.شودجداآنازبتنبهرساندن



قالب بندی چوبی در فهرست بها













































(فولدی) قالب های فلزی 

رد.شودمیاستفادهشدهخمسردوشدهنوردگرمصورتبهفولدازفلزیپانل هایساختبرای

صرفهبهلزیفمدولرهایقالبازاستفادهدفعه،چندینبرایزیاداستفادهدلیلبهبتنیبزرگکارهای

.باشدمیتر

عتسرصاف،سطحبیشتر،عمربهتوانمیچوبیبهنسبتفلزیپانل هایمزایایترینمهماز

.کرداشارهاحتراقعدموبالاجرایی
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Stفولدیورق همآنکیفیتباشدترمرغوبهرچهپساستفلزیپانلتولیدمادهتریناصلی37

.رودمیباالتر

آلومینیوم استفاده از. استفاده از قالب های بی کیفیت سطح بتن را موج دار می کند و کار شاقول در نمی آید

.در سطوح در تماس با بتن به ویژه در صفحات رویه به دلیل کاهش کیفیت بتن ممنوع است

امروزه مدل های . از زمان های قدیم پانل های فلزی در دو مدل لبه خم و تسمه ای یا جوشی ساخته می شدند

.جدیدی نظیر لرج پانل، تونل فرم ، تونلی و انواع دیگر قالب های خاص تولید می شوند

.کیلوگرم سبک تر هستند۲٫۵قالب های لبه خم نسبت به تسمه ای در هر مترمربع حدود 

میلی متر می باشند ولی قالب ۵میلی متر و تسمه ها از ورق ۳رویه قالب های تسمه ای معمولا از ورق 

میلی متر تولید می شوند و لبه ها با استفاده از دستگاه خم می۳های لبه خم، به صورت یکپارچه از ورق 

.شوند

























بلندگیرهوبتنقالببه(لوله)افقیبندپشتاتصالبرایمتوسطگیره.شودمیساختهلولهدووبلند،(متوسط)کوتاهانواعدرگیره

.رودمیکاربهقالببهقوطییاناودانینوعازعمودییاافقیبندپشتاتصالبرای

دواتصالرایب.شودمیمحکملولهبهگیرهآنرویشدهتعبیهپیچکردنسفتباوگرفتهقرارقالب هالبههایسوراخدرگیرهقالب

.شودمیاستفادهلولهدوگیرهازهمبریاعمودموازیلوله
.داردگیرهلداخدرلولهگرفتنقراربرایمناسبیانحنایوبودهترکشیدهآنهایقالبولیبوهبلندگیرهمشابهدولولهگیرهشکل





































بتنپلیمریهایقالب

بتنیایهقالبدرمصرفیپلیمریموادازنوعدوالیافیهایپالستیکوسختهایپالستیک

تقویتوانعنبهشیشهالیافواصلیمادهعنوانبهپلیمریموادازفایبرگالسهایقالب.هستند

.شوندمیساختهکننده



قالب های فایبر کالس
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شمع یا پایه اطمینان



نکات اجرایی قالب بندی بتن

ئیلگازوازاستفاده.مالیدهاآنرویرا(قالبروغن)رهاسازموادبایدقالب هانصبازپیش

امااستمرسومنیزشودمیگرفتههاروغنیتعویضازکهروغنییعنیسوختهروغنو

.شودنمیتوصیههاآنازاستفاده

یهلیکونکردهآلودهراآرماتورهاکهشوندبردهکاربهایگونهبهبایدقالبرهاسازمواد

.آورندوجودبهقالبسطحروینازکویکنواخت

رقراخودجایدریکبهیکنظرموردمقطععرضبامتناسبقالب هاکاری،روغنازپس

.شوندمیقفلهمدرفلزیهایگوهوپینباوگرفته

.نرودهدربتنشیرهکهبگیرندقرارهمکناردرنحویبهبایدقالب هارویهقطعات

.دندگرمیمهارونصبقالب هااحتمالیناشاقولیوشدنکجازجلوگیریجهتبندهاپشت

استضروریریزیبتنازبعدوقبلمرحلههردربودنشاقولکنترل



.هستندموجودبازاردر۵مضربازابعادیبافلزیهایقالبمعمولا 

هایطولبامترسانتی۵۰تا۱۰هایعرضبامستطیلیامربعمقطعباستوناجرایبرایهاستونقالب

.گردندمیعرضهمتر۲و۱،۱٫۵

بهنیازصورتدر.هستندمتعارفمترسانتی۱۰در۱۰و۱۰در۵،۵در۵ابعاددرنیزکنجقالب های

رانظرخودموردابعادواشکالسازیقالبهایکارخانهبهتوانیدمیمختلفابعادواشکالباقالب هایی

.دهیدسفارش

۸ومترسانتی۳۰در۱۰۰قالبعدد۱۲بهمتر۳ارتفاعومترسانتی۴۰عرضبهمربعیستونیکبرای

شوندمیمتصلهمبهگوهوپینجفت۷۵وسیلهبهکهاستنیازمترسانتی۱۵۰در۵در۵کنجقالبعدد



شکلتغییرزاآنهایشکلتغییروکندتحملراموثرهایتنشبتواندبتنکهشوندبرداشتههنگامیبایدقالب ها

.نشودبیشترشدهبینیپیشهای

واعضا ها،قالببازکردنازناشیضربهونیروکهباشدایگونهبهبایدهاپایهبرچیدنوبرداریقالبعملیات

حفظطعاتقبرداریبهرهقابلیتوایمنیونبیندصدمهبتنقرارندهد،ناگهانیبارهایاثرتحترابتنیقطعات

.شود

حذفهانآرویازتدریجبهبارکهباشدایگونهبه،ضربهوفشاراعمالبدونبایداطمینانهایپایهبرداشتن

.شود

رفطبهلبهازهاکنسولدروهاگاهتکیهسمتبهدهانهوسطازبزرگهایدهانهدراطمینانهایپایهبرچیدن

.شودمیانجامگاهتکیه

برداریباربتوانلحظههردرولزومصورتدرکهباشدایگونهبهبایداطمینانهایپایهرویازباربرداشتن

کردمتوقفراهاپایهرویاز



پایه های اطمینان در قالب بندی

باقیسطحزیردراطمینانهایپایهبایدشودمیبرداشتهآرمهبتنقطعاتزیرینسطوحقالبکهزمانی

کافیقاومتمکسبتاتغییرشکلیومقاومتیمشکالتوزمانتابعهایتغییرشکلبروزازتاشودگذاشته

.شودجلوگیریبتن

۲٫۵ازبیشطولبهکنسولتیرهایمتر،۵ازبزرگتردهانهباتیرهایبرایاطمینانهایپایهبینیپیش

.استاجباریمترنیمویکازبیشترطولبهکنسولهایدالومتر۳ازبزرگتردهانهباهایدالمتر،

گرددبهمحاسبتنمدتکوتاهمقاومتمبنایبربایدهاآنبینفواصلومشخصات،اطمینانهایپایهتعداد

.باشدبیشترمتر۳ازنبایداطمینانهایپایهبینفاصلهحالهردرولی

.استمجازاطمینانهایپایهزدنوداربستوقالب هاکلبرداشتنمتر۷تادهانهباتیرهایبرای

بدونقالببرداشتنکهباشدایگونهبهبایدداربستوقالبتنظیممتر۷ازبزرگترهایدهانهبرایولی

دباشایمرحلهموقتهایپایهزدنوقالببرداشتنیاوباشدپذیرامکاناطمینانهایپایهجاییجابه



ساختهگتربزرابعادباقالب هایییاتونلیقالبباکههاییساختماننظیرآرمهبتنهایدالودیوارهاازمتشکلهایساختماندر

پسبالفاصلهاطمینانهایپایهبرپاییشرطبهمتر۱۰تاهایدهانهدرهاآنمجددبرپاییواطمینانهایپایهبرچیدنشوند،می

.استمجازایمرحلهصورتبهنامطلوبتغییرشکلیاترکبروزعدمازاطمینانوقالب هابرداشتناز

قطعاتیتمامکهبرداشترااطمینانهایپایهتوانمیهنگامیباشدپیوستهسیستمیکازجزئینظرموردبتنیقطعهاگر

.باشدکردهکسبراخودکافیمقاومتبتنوباشندشدهریزیبتنهم،آنمجاور

ایهدهانهاینکهمگربرچیدراایدهانهاطمینانهایپایهتواننمینیزباشدشدهطراحییکسرهدالیاتیرکهصورتیدر

.باشدرسیدهکافیمقاومتبهنیزآنبتنوباشندشدهریزیبتنآناطراف

رارقواحدامتداددروهمرویبرامکانحدتاوباشندداشتهوجودمتوالیطبقهدودرهمیشهاطمینانهایپایهشودمیتوصیه

.گیرند

رازیرینطبقهناطمیناهایپایهتوانمیهنگامیباشدکردهتکیهتحتانیطبقهبرفوقانیطبقهبندیقالبمجموعهکهصورتیدر

باشدآوردهدستبهرالزممقاومتفوقانیطبقهبتنکهبرچید



زمان قالب برداری

در.شوندیدهبرچکنندکسبراواردهبارهایوخودوزنتحملبرایکافیمقاومتبتنیاعضایآنکهازقبلنبایدباربرقالب هایوهاپایه

راساختمانملیمقرراتنهممبحث۲-۱۲-۹جدولدرشدهدادههایزمانبایدباشدنشدهتعیینطرحدربرداریقالبزمانکهصورتی

.دادقرارمالکهاپایهوقالب هابرچیدنبرایلزمزمانحداقلعنوانبه

.استمیسرقبلیآزمایششرطبهفقطجدولایندرشدهدادههایزمانازکمترمدتیدراطمینانهایپایهوقالب هابرچیدن

نشانرامشخصهمقاومتدرصد۷۰حداقلبهبتنمقاومترسیدنکارگاهدرشدهنگهداریآگاهیهایآزمونهآزمایشکهصورتیدر

مامیترعایتبرعالوهکهاستمجازصورتیدرفقطاطمینانهایپایهبرچیدنولیبرداشترازیرینسطحقالب هایتوانمیدهند

.برسدخودمشخصهروزه۲۸مقاومتبهبتنهامحدودیت

اومتمقکسبروندکهاستهاییسیمانسایریادویایکنوعمعمولیپرتلندسیمانبابتنبرایجدولایندرشدهارائههایزمان

هایزمانتوانمیباشدبخارباآوریعملیاوشوداستفادهکنندهسختزودموادیا۳نوعپرتلندسیمانازکهصورتیدردارند،مشابهی

.دادکاهشراشدهداده

دادافزایشراشدهدادههایزمانباید۵نوعپرتلندسیماننظیرکنندهسختدیرموادیاسیمانازاستفادهصورتدرچنین،هم



رواداری های قالب بندی

اربریبظرفیتساختمان،برایشدهبینیپیشاهدافکهباشدایگونهبهبایدبندیقالبهایرواداری

.نشودمخدوشقبولقابلغیرحددرآندرقسمتیهریاوساختمان

نشدهتعیینطراحتوسطهارواداریاگر.کندتجاوزمعینحدودیازنبایدقالب هاموقعیتوابعادانحراف

گرفتکمکساختمانملیمقرراتنهممبحث۱-۱۲-۹شمارهجدولازتوانمیباشد




































































































