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های بلند و با طول زیاد نظیر سیلوها، برج های مخابراتی، هسته هاای   امروزه برای ساخت سازه

کاناال   کا  تونلهاا،   ساختمان های بلند، برج های خنک ساز ، دودکشها، پایه های پله، برشی

باه داربسات بنادی     های آب، ک  جاده ها و سازه های مشابه که اجرای آنها در گذشاته نیااز  

قالب لغزنده نام دارد. با اساتفاده   از روشی استفاده می گردد که سنگین در اطراف سازه داشت،

 و سارتت  هبندی هاای اطاراف ساازه  اذف گردیاد      از روش قالب لغزنده بسیاری از داربست

 .کار افزایش می یابد اجرای کار به همراه نمای بهتر برای

اجرای سازه های بتنی با استفاده از قالبهای لغزنده و توجه به روشاهای ییار   هدف از این پروژه 

کالسیکی است که با توجه به کارایی زیاد شان می تواند به کار گرفته شاود .در فااای ساازه    

استفاده از قالب لغزنده تنها محدود به بخش هسته مقااوم   ای یک ساختمان تادی )مثالَ اداری(

باشاد . قالاب   یکاان و ماوارد مشاابه م   هبخش هایی نظیر هسته دوراسانسور پلیا تموماَ  ن ساختما

لغزنده چنین تناصری یالبآ کوچک بوده و اجرای انها میتواند به تنوان تملیات فرتای قباا از   

 وجاه قارار گیارد .در طار ف د یگار. د رمقیاا       شروع اجرای قسمت اصلی سااختمان ماورد ت  

گتر ، در ساخت ساختمان های بلند مرتبه ،اجارای تاوام کاا کارباا اساتفاده ار قالاب هاای        ربز

بلند ییر ساختمانی کاه  تواند مورد توجه قرار گیرد .تالوه بر این در اجرای سازه های یم لغزنده

، باارج هااای خنااک ساااز ،   ی ونیااهندسااه یکنااواختی دارنااد ،نظیاار باارج هااای رادیااو تلوز    



 3 

تفاده از قالبهای لغزنده، میتواند به تنوان روش اجرایای ماورد   سدوکشها،سیلوها،و موارد مشابه ا

 توجه قرار گیرد.

 

ایان سیساتک کاامو ماورد     جزییات اجرای قالب بندی لغزناده بایاد مزایااو مبایاب      قبا از شرح

ای میتوان از این تکنیاک بهاره برد.تاا     ارزیابی قرار گیرد تا مشخص شود که در چه نوع پروژه

های هکنون ثابت شده است اجرای قالب بندی لغزنده، روشی به مراتب سریبتر نسابت باه شایو   

اجرایی مبمول و مرسوم سازه های بتنی می باشد. وبه تبع ان در صورتی کاه شاکا اجرایای باا     

ر خواهاد  تربوطاه،کوتاه تکمیا وخاتماه پاروژه م  قطبآ زمان  تملیات قالب لغزنده درگیر شود،

شد. از دیدگاه کارفرما، کاهش زمان تکمیا واتمام پروژه به منزله بازگشت سریبتر در جریاان  

پاروژه، کااهش هزیناه هاای با ساری و امکاان        ماست و از دیدگاه پیمانکار، کاهش زمان اتما
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لاب بنادی   تکمیا تملیات بیشتری درخالل زمانبندی تبین شده میباشاد. در شارایا ایاده ال قا   

شده سااختمان خواهاد    متبع ان کاهش هزینه تمابه لغزنده موجب کاهش هزینه های اجرایی و

خودکاار اسات کاه میتواناد در اکثار سیساتمهای       شد.قالب بندی لغزنده یکی از ساازوکارهای  

ی مورد استفاده قرار گیرد، لیکن میزان بازده وکارآیی ان بستگی به نوع طرا ی ا ی سازه طرا

 .می باشدوسازگاری ان با جزییات اجرایی دارد که در استفاده از قالب لغزنده مهک  ساختمان

 

قسامتهای مختلا  بایاد    جهت دساتیابی باه یاک سیساتک خودکاار پرباازده، کلیاه تملیاات در        

سازماندهی شده وبا یکدیگر تطبیق داده شوند، سپس باا کمتارین درگیاری، تملیاات مختلا       

شرفت کند.مثلاآ، تحویا مصالح به پای کار نظیر باتن وارمااتور ،   رفته و پیگکنار هک  راجرای د

رتت لغزش قالب  داکثر شود. در اجارای قالاب بنادی    سباید به گونه ای زمان بندی شود که 
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 لغزنده به کمکها وتخصص های ویژه بیشتری نسبت به اجرای باتن هاای مبماولی، نیااز اسات.     

 ی در کا زمان اجرا  زم و ضروریی است.ور اگاه واشنا به سیستک اجرایی قالب بندا 

 

نیست، ودر هر مورد، تملی بودن اساتفاده از   اجرای هرنوع سازه با قالب بندی لغزنده مناسب

سی وارزیابی قرار گیرد. این امر با مشورت مهندسین مبمار رسیستک قالب لغزنده باید مورد بر

ه در بسیاری از موارد محادودیت  ،مهندسین سازه ،ومهندسین اجرایی صورت میگیرد .چرا ک

رات  زم جهت نصب واجرای قالب بندی یطرح سازه ای ویا طرح مبماری مانع از اتمال تغی

چاه از لحاام مبمااری وچاه از لحاام ساازه        در صورتی که طرا ی پروژهالغزنده می شود. 

رتی انجاام  ای،در مرا ا اولیه باشد.در ببای از موارد امکان اتماال تغیارات  زم یاا باه تباا     

طرا ی بر پایه اجرای قالب بندی لغزنده وجود خواهد داشت. بسایاری از کارفرماهاا، جهات    
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سااازه  تااآمین سااود بیشااتر بااه ایاان سیسااتک کااه نااوع همکاااری و و اادت نظیاار بااین مبماااری

 .واجرامیباشد متوسا می شوند

 

 

 ظوابط طراحی

قالاب هاای لغزناده  زم    در ادامه ظوابا تماومی کاه جهات اجرایای کارآواقتصاادی سیساتک       

وضروری است، تشریح می شود. با اینکه جزییات اجرایی متنوع هستند، لایکن ایان ظاوابا در    

 اکثر موارد ثابت است.
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ظابطه اول ان است که طرح نما بین هر دو تراز متوالی یکسان باشد. این امر امکان قالب بنادی  

در مقیاا  بازرن نخواهاد     هندسای را فراهک می کند. که در  ین لغازش، نیاازی باه اصاالح     

بدین منظور، باید ضخامت دیوار یا ابباد قالب بندی شده را در کا ارتفاع ثابت در نظر . داشت

صارف   یا ابباد هندسای  مقطاع،   گرفت. صرفه جویی در بتن مصرفی از طریق کاهش ضخامت

ا مای  تظر از زمان  تل  شده،موجب صبوبت زیادی به جهت اصاالح قالاب هاا در  این اجار     

 داقا ضخامت دیوار هر چند که به اندازه سنگدانه های بتن مصرفی وابسته است، لایکن  شود.

قالاب کاه ناشای از    میلی متار کمتار باشاد تاا قفاا کردن،      081از دیدگاه قالب لغزنده، نباید از 

 اصطکاک زیاد بین جداره قالب و بتن تازه می باشد، جلوگیری شود. 

دومی است که بار باازده تملیاات اجارای قالاب لغزناده ماوثر          ی ارماتورهای مقطع تامااطر

،ان گونه که در مقاطع تیرهای داخلی و تیرهای پیراماونی  است.از تمرکز زیاد ارماتور در مقطع

اری در  این لغازش   ذوجود دارد، باید اجتناب شود. چرا که در چناین  التهاایی، ارمااتور گا    

باود.در صاورتی کاه لغازش قالاب باه صاورت         اگر ییر مکن نباشد، بسیار مشکا خواهدقالب 

بایاد باه گونهاایی باشاد کاه در  این توقا  قالاب،          ئکپیوسته نباشد، جزییات ارماتورهاای قاا  

ارماتورگذاری قائک انجام گیرد.اگر لغزش قالب به طور پیوسته باشاد.یک الگاوی مناساب کاه     

اتخاا  شاود،به گوناه     کمورد رضایت مهند  سازه باشد. باید برای محا وصله ارماتورهای قائ

، امکان ارماتور گذاری در  ین  رکت قالب، فاراهک باشاد. البتاه بهتار اسات تادابیری       کهای 
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ی کاه بارای اتصاال دال    راظراز نباشد. ارماتورهای انتتاتخا  شود تا محا همه وصله هادر یک 

ری ایان  یا کوچکتر هساتند. بارای کاارگزا    01ساختمان های مبمولی بکار میروند مبموآل نمره 

خک کرد بطوری که باه ماوازات ساطح قالاب قارار گیرناد.با        اارماتور ها باید شاخه انتظار انها ر

برای ارماتور های با قطر لغزش وتبور قالب از انها و گرفتن بتن،این ارماتورها راست می شوند.

تن بزرگتر،میتوان از وصله جوشی اساتفاده کرد.بارای ایان کاار ابتادا ریشاه هاایی در داخاا با         

جاگزاری میشود.که طول انتظار انها کوتاه بوده ومیتوانند در داخا ضخامت دیوارمحفظه های 

قرار گیرند. پس از تبور قالب از این محفظه ها انتهای این ارماتور ها بادون پوشاش )بااز( مای     

 .مانند ومیتوان شاخه انتظار اصلی را به انها جوش نمود. این ارماتورها باید جوش پذیر باشند

در صورتی که دال بتنی در طرفین یک دیوار با اجارای قالاب لغزناده وجاود داشاته باشاد، راه       

تنای کاه درون دیاوار تباور     گای ارمااتور هاای افقای دال ب    ه اقتصادی و مناساب جهات یکسار   

 مینمایند.

این سوراخها از طریق بستن قطبات پالستوفوم به ارماتورهای قائک در محلی که تببیه ساورا     

، تببیه می شوند . سپس این قطبات با خرد کاردن وماساه پاشای ،از داخاا دیاوار       ر استمدنظ

پاک شده واز بین می روند.قرار دادن یک  یاه ماساه در داخاا قالاب ، شایوه ایای اقتصاادی        

جهت دساتیابی باه تولیاد نهاایی     جهت تشکیا شکاف قائک سراسری در داخا دیوار می باشد. 

ازه تکمیا شده مطابق با کلیاه ضاوابا اجرایای وخواسات هاای      رضایت بخش ،که در اینجا س
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بایاد  مبماری است ،در مورد ملحقاتی که به دیوار قالب بندی شده نصب یا متصا مای گردند، 

باا دیگار    و دقت ویژه ای مبذول داشت ،تا در محدوده ورواداریهای مورد نظر در طرا ی بوده

گونه اتماال دقات متفااوت از باتن ریازی مبماولی        ابباد هندسی ،کامو تنظیک باشند . البته این

نیست ، لیکن   در این  الت خاا  صابوبت مجموتاه تملیااتی بارای تنظایک موقبیات دقیاق         

ملحقات نسبت به یرشه متفاوت قالب  زم است ، اهمیت بیش تری به این دقت نظر می بخشد 

ثابت در تراز پایاه ساازه   میزان جابجایی یا دوران نسبت به یک نقطه   ACI-001. طبق ظوابا 

متر  01ازه های با ارتفاع بیش از سمیلیمتر ، ودر مورد  01متر نباید از  01های با ارتفاع کمتر از 

میلی متر ،بیشتر باشند .بر این اسا  در ساختمان هاای   111ارتفاع سازه و یا  1/600، نباید از 

ه اجراه می شود وقاب های دراسانساور  بلند در مواردی که چاه اسنسور با استفده از قالب لغزند

از نظر ارتفاتی در یک راستا قرار دارند ، پروفیاا طاولی چااه اسانساور بایاد نسابت باه امتاداد         

 چاه اسانسور تبیین کرد .ومناسب ریا را در داخا  لی رسک شوند تا بتوان موقبیت صحیحشاقو

ه درداخاا دیاوار مای تواناد از     اختالف میان ابباد هندسی قاب در وپنجره وباز شوی تببیه شاد 

طریق اجرای نازکاری تنظیک بر طرف کرد . هنگامی که تببیه باز شوهای   قالب بندی شاده در  

داخا دیواره های  قالب لغزنده مورد نظر است ، می توان از طریق مختلا  انهاا را جاا ساازی     

کار مای رود، قارار   کرد ، روش اول ،در مورد چارچوب ها و قاب های از جنس ناودانی ها به 

دادن قاب در یا پنجره در موقبیت نهایی خاود ، مشاابه روشای اسات کاه در باتن ریازی هاای         
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نا یه این قالب از چارچوب ها ، اطراف ان باا باتن پار مای       انجام می گیرد .با تبور ازمبمولی 

ل دیگار ،  شوند .در صورت استفاده از این روش باید با استفاده از این جوشکاری و یا هر اتصاا 

در جای خود محکک کرد تا از تد م جابجایی ان در  این   موقبیت قاب یا چارچوب مورد نظر

. راه دوم تببیاه فااایی در   قالب به سمت با  ا یانآ درگیری باان اطمینان  اصاا کارد   لغزش 

داخا دیوار می باشد که از ابباد خارجی قاب مورد نظار کمای بزرگتار اسات در ایان  الات،       

پس از تکمیا بتن ریزی وتبور قالب لغزنده ، در محا تببیه شده ، نصب می کنند . راه قاب را 

سوم تببیه فاایی کا مو بزگتر از ابباد هندسی قاب در داخا دیاوار و نصاب قااب ماورد نظار      

مالت یا اندود  پس از تبور قالب می باشد . در این  الت اختالف ابباد قاب و بازشو با استفاده

کلیه روشهای فوق الذکر تملی و مناسب هستند ، ولی انتخاب هر یاک از   می شود مناسب پر 

  ه خواهد داشت .ستگی به نیازها ظوابا مبماری پروژانها ب

 نمای سطح بتن

از دیگر موارد قالب توجه در استفاده از سیستک های قالب لغزنده، ناوع پرداخات نهاایی ساطح     

ی می باشاد. روش مبماول در قالاب لغزناده ،پرداخات      بتن با توجه به مقتایات مبماری و نمای

سطح بتن با ماله اهنی ، چوبی یا پالستیکی بر روی سطح بتن تر در  ین لغزش قالب ویا باروی  

 سطح بتن خشک شده پس از اتمام تملیات قالب بندی لغزشی می باشد.
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ه سطح بتن تاازه  از زیر قالب اویزان شده و کارگران مربوطدر روش اول یک زیر پایی یا سکو 

را با استفاده از ماله ، پرداخت می کنند ،تا سطحی صاف و صیقلی تآ مین شود پاس از تکمیاا   

تملیات پرداخت دستی ، یک یشآ مراقبات باروی ساطح صااف شاده باتن پاشایده مای شاود          

 .ومبموآل پرداخت مجدد سطح بتن  پس از اتمام لغزش قالب  زم نیست.شکا زیر :

قالب لغزنده ایی را نشان می دهد که در ان سکوی مربوط به گروه پرداخت ساطحی مشاخص   

 است.

، هیچ گونه تماسی باا ساطح باتن تاا قباا از      پرداخت خشک می باشددر روش دوم : که انجام 

تکمیا تملیات لغزش قالب در کا ارتفاع انجان نمی گیرد . پس از تکمیا بتن ریازی در کاا   

قالب ها پرداخت تخته ماله ایی سطح بتن از تراز پایینی شروع می شود . این ارتفاع وباز کردن 

تملیات بصورت ماله ای یا پرداخت اندود ماسه سیمان انجام گیرد . در صورتی که ایان روش  

به کار گرفته شود ، داربست زیر پای کاارگران  نماکاار  اذف خواهاد شاده و هزیناه ان مای        

مصرف شود . در مواردی کاه نیااز باه    خت سطح بتن بدین روش تواند برای بهبود کیفیت پردا

تآمین سطح صاف وصیقلی در نمای ساختمان داریک می توان از انادود سایمانی بارروی شاطح     

پرداخت شده با ماله پالستیکی استفاده کرد . ماسه پاشی سطح بتنی کاه باا قالاب لغزناده اجارا      

صااف و یکنواخات تماو وجاود نخواهاد       شده توصیه نمی شود . چراه که امکان تامین سطح
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داشت . تالوه بر این اگر زمانی به کارگیری روش ماسه پاشی از طرف مسئولین اجرایی ماورد  

 قبول باشد اجرای سحیح ودرست تملیات موجب صرف وقت و هزینه زیادی خواهد شد .

 چاه های اسانسور  :

چااه هاای   نادی لغزناده ، بایاد شارایا     در هنگام مطالبات امکان یابی استفاده از سیستک قالاب ب 

اسانسور در ساختمان مورد برسی قرار گیرند .همان طور که قبو  کر شد یکی از مزایای قالب 

لغزنده ، ا داث چاه های اسانسور قبا از بر پا داشتن اجزای ساختمان می باشاد . باه خصاو     

از لحام سازه ای بر خاود  اگر بخش چاه اسانسور ساختمان واتاق تجهیزات ان یک وا د بوده 

متکی باشد به گونه ایی که بتوان خیلی سریبتر از بقیه ساختمان ، این وا د را باا قالاب لغزناده    

تکمیا نمود . در ساجتمان های بلند که چاهک اسانسور به لحام مسائا تبادل سااختمان نمای   

انساور را باه صاورت    کاه چااه اس  تواند در کا ارتفاع قالب بندی شود ، این امکان وجود دارد 

مر له ای که در هر مر له در  دود هشت طبقه می باشد ، اجراء نماود . در ایان  الات ابتادا     

چاه اسانسور به ارتفاع هشت طبقه اجراه شده وقالب لغزنده متوقت می شود تاا اساکلت نیاز تاا     

اشات .  طبقه دیگر خواهیک د 8این تراز تکمیا شود . سپس شروع مجددی برای لغزش قالب تا 

     که این تملیات به صورت تکرار شونده ادامه می یابد .
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 :قالب های لغزنده قائک

فواصاا   متر در 0.0تا  0روش اجرای قالب لغزنده تمودی این است که قالب به ارتفاع  اسا 

بتن ریزی و آرماتور  زمانی متناوب به با  کشیده می شود. در ضمن با  کشیدن قالب تملیات

درون قالب ریختاه شاده و ضامن  رکات      ز ادامه می یابد و دائما مخلوط بتن از با  بهبندی نی

زیرین قالب جا می ماناد. سارتت  رکات قالاب      قالب به سمت با  بتن سخت شده از قسمت

خارج شادن از قالاب ضامن تحماا وزن خاود، جهات        طوری تنظیک می شود که بتن در زمان

ار باشد. قالب بندی لغزان قائک را می توان بر اساا   برخورد  فظ شکا خود از مقاومت کافی
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 انجام داد و یا آن را طوری برنامه ریزی کرد که در ارتفاع مبینی متوق  گردد  رکت پیوسته

سارتتی   و سپس  رکت لغزان خود را مجاددا از سار گیارد. مبماو   رکات قالاب لغازان باا        

 .یکنواخت صورت می گیرد

درزهایی به وجود می آیند که با درزهاای میاان    ی توق  باشددر صورتی که قالب لغزان دارا

 .ساختمانی با قالب ثابت فرقی ندارد مرا ا بتن ریزی در تملیات

قالب لغزنده در امتداد قائک با سرتتی یکنواخت  رکت می کناد و ایان سارتت باه انادازه ای      

نیاز دارد درون قالب است که هر مقطع از بتن در طول مدت زمان  زمی که برای گیرش اولیه 

می ماند.روش قالب لغزنده تمودی برای سازه هاای پوساته ای باا ضاخامت جادار ثابات و یاا        

تقریبا ثابت به کار می رود. قالب های لغزان قائک توسا جکهایی به با   رکت داده می شوند 

ی که بر روی میله های صاف یا لوله های سازه ای کار گذاشاته شاده در باتن ساخت تماا ما      

کنند. این جکها ممکن است از نوع دستی، بادی،برقی یا هیدرولیکی باشاند. ساکوهای کاار و    

 داربست های کارگران پرداختکار نیز به قالب بندی متصا و به هماراه آن  رکات مای کنناد.    

 قسمتهای اصلی یک قالب لغزنده تبارتند از:
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ی محکاک و مقااوم باشاند. جانس ایان      های قالب بایاد باه انادازه کااف     های قالب : دیواره دیواره

تار از قالبهاای    ها ممکن است چوبی و یا فلزی باشند. قالبهاای فلازی باه مراتاب سانگین      دیواره

اند ولی در توض استحکام بیشتری داشته و تبداد دفباات اساتفاده از آنهاا بیشاتر اسات.       چوبی

چاوبی دشاوارتر اسات در     تبمیرات و یا تغییرات ا تمالی قالبهای فلزی نیاز نسابت باه قالبهاای    

 تاار اساات. تااوض تمیااز کااردن آنهااا آسااانتر و نمااای بااتن پااس از باااز کااردن قالااب صاااف    

، پشاات بناادهای  [0خااود قالااب هااا را ماای تااوان در سااه بخااش در نظاار گرفاات : یویهااا        

 [.0کمرکش( و قالب بدنه [)1افقی 

ابر فشارهای جاانبی  یویها دو وظیفه اصلی دارند: جلوگیری از باز شدن قالب ها در قالب در بر

بتن و انتقال بار و فشار به جکها. پشت بندها نیز برای تقویت مقاومت خمشی بدنه قالب سااخته  

شده و بار قالب ها را به یوغ ها منتقا می کنند. سکوی نازک کاری، ترشه اجرایی و ساکوی  

ر به  ما ایان  طره ای به پشت بندهای افقی متصا می شوند. اتصال پشت بندها به یوغ باید قاد

بارها باشد. قالب بدنه که نیز می تواند از پانلهای فلزی، پانلهای چند  یه و یا الوارهاای چاوبی   

 باشد مستقیما به پشت بندهای افقی متصا می شود.
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ها برای نگهداری سکوی کاار و انتقاال آن و همیناین نگهاداری و تحماا       ها : این طوقه طوقه

ها مبمو ً فلزی و به صاورت پروفیلهاایی    شوند. طوقه رفته میوزن قالب و کابا جک در نظر گ

 شوند. مناسب طرح و در نظر گرفته می

هاا و در ارتفااتی    گیرند. یکی که با تر از طوقاه  سکوی کار : مبمو ً سه سطح کار در نظر می

کننده  ثابتدر  دود دو متر و با تر از انتهای دیوار قرار گرفته و برای استفاده از بستهای فلزی 

گیارد و   تراز با ی قالب قرار می روند. دیگری سکویی است که در با ی ک  و هک به کار می

برای قرار دادن ظرف بتن و انبار کردن مصالح و وسایا تراز کردن و همیناین وساایا کنتارل    

بسات آویازان و یاا     گیرد و با خره سومین سکو به صاورت چاوب   جک مورد استفاده قرار می

ه که مبمو ً در دو طرف دیوار قرار گرفته و برای دسترسی به نمای قسمتی از دیوار، کاه  یکسر

 گیاارد. بااه تااازگی قالااب آن را باااز کاارده و تاارمیک ا تمااالی آن، مااورد اسااتفاده قاارار ماای      

 جکهای هیدرولیکی:

جکهای هیدرولیکی مورد استفاده مبمو ً با ظرفیت خود، نظیر جکهای سه تنی و یا شش تنای  

 .شوند شخص میم
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 :قالب بندی دیوار های بتنی به روش لغزنده

شاود تباداد    مای  بندی که برای دیوارهای نسبتاً بلناد اساتفاده   جمله محسنات این روش قالب از

اولین دفبه استفاده از قالاب دو   دفبات بیشتر استفاده از قالب و سرتت تما بیشتر آن است. در

گیارد. پاس از ریخاتن     به صورت مبکو  قرار مای  (ی )رامکادیواره قالب با تکیه به پاخور بتن

برناد و   قالب را تا  د نهایی بتن ریختاه شاده باا  مای     بتن و سخت شدن آن، قسمتهای داخلی

کنناد. پاس از ساخت شادن باتن،       قسمت دوم دیوار را بتن ریزی مای  پس از محکک کردن آن

ریازی را باه هماین     بنادی و باتن   الاب کنناد. تماا ق   و نظیر دفبه اول تما مای  قالب را باز کرده

 .دهنااااد ریاااازی دیااااوار ادامااااه ماااای   تااااا انتهااااای کااااار و اتمااااام بااااتن    ترتیااااب

 :قالب ها ی لغزنده و افقی

باتن   نوغ قالب برای ریختن بتن دیوارهای طو نی، کا  و جاداره کانهاا هاای بازرن ،      این

اکثار قالاب بنادی هاای      ریزی شیبها ،ک  تونلها و سطح راه ها به کار می رود . به دلیا اینکه

خااک انجاام مای شاود،این تملیاات       افقی لغزان بر روی تکیه گاه ثابت قالب مانناد سانی یاا   

است. ماشین قالب لغازان مبماو  بار روی     اصو  تملیات تحکیک ، شمشه کشی، پرداختکاری

کند. بخش دریافت بتن ماشاین نااوه ای اسات کاه      ریا یا سکوی شکا داده شده  رکت می

تمامی بخشهای قالب طرا ی شاده اسات. متاراکک سااختن باتن       زیع یکنواخت بتن دربرای تو
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می شود که با لبه جلویی قالب موازی و کمی جلاوتر از آن قارار دارد.    توسا لوله لرانی انجام

بتنی در جای  کردن بتن سازه را می توان با ویبراتورهای دستی نیز انجام داد. لوله های متراکک

شوند. ساخت پوششای کاماا    استفاده از روش قالب بندب لغزان افقی تولید می یکپارچه نیز با

 .تونا با قالب بندی لغزان نیز انجام شده است

 

 

 

 ی روندهسقالب ها

ریازی از   های رونده یا قالب های با  رونده قالب هایی هساتند کاه پاس از هار باار باتن       قالب

از کاارگر و جرثقیاا(    ر جک و یا با استفادهسطح بتن فاصله گرفته و به صورت خزنده )با فشا

دیوارهاای بلناد کااربرد دارناد. در اجارای       جابجا می شوند. این قالب ها مبمو  بارای اجارای  

طرف دیوار داربست بندی گردد اما در شیوه قالب های  سنتی دیوارهای بلند  زم است که دو

مانند یک صخره نورد به سمت با  مر له قبلی متکی شده و قالب ه رونده، قالب هر مر له به

جاانبی   مرا ا فوقانی دیوار را به اجرا در می آورد، بدون اینکه نیاز به داربست صبود کرده و
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در ایان قالاب هاا از دو     .داشته باشد. هر مر له از اجرای دیوار به این شیوه را لیفت می گویند

باا ی سار قالاب ساری قباا      بار   سری قالب استفاده می شود و در هر مقطع یاک ساری قالاب   

سانتی متر از باا ی قالاب، ساوراخی     11تا  01استقرار پیدا می کند. بدین ترتیب که در  دود 

جرثقیا بلناد شاده و پاای آن در ساورا  ماذکور توساا        کار گداشته می شود و قالب توسا

توسا جک در وضبیت شاقول تثبیت مای شاود. ساورا  لیفات      بولت محکک می شود و قالب

 .ایجااد مای گاردد تاا در اجارای لیفات ساوم ماورد اساتفاده قارار گیارد            در لیفت دوم نیز اول

 قالب های پرنده

 قالب پرنده به سیستمی اطالق می شود که اجزا آن به یکادیگر متصاا شاده و یاک     اصطالح

بنادی دال   وا د بزرن را تشکیا می دهند که به آن ترشه می گویند. این سیستک برای قالاب 

آکه بتن هر طبقه ریختاه   اختمانهای چندین طبقه مورد استفاده قرار می گیرد. پس ازبتنی در س

جاسازی اجازا( از باتن جادا شاده و باه       قالب پرنده ) بدون شده و مقاومت  زم را کسب کرد،

داده می شود و در بیرون ساختمان باا  کشایده    صورت افقی به سمت بیرون ساختمان  رکت

 "یک دال دیگر مورد استفاده مجدد قرار گیارد. اصاطالح    دید برایمی شود تا در موقبیت ج

آنجا گرفته شده است که این قالب باه سامت بیارون سااختمان  رکات       از "قالب ترشه پرنده

 پرواز می کند( و به سمت با  کشیده می شاود تاا در تاراز طبقاه باا تر ماورد       )داده می شود

خرپاهااا،  :از اجاازا سااازه ای مختلفاای از جملااهاسااتفاده قاارار گیاارد. هاار وا ااد قالااب پرنااده  
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تا چندین بار ماورد اساتفاده    تیرچه ها و رویه فلزی یا پالستیکی تشکیا و مونتاژ می شود تیرها،

ها را میتوان برای نگااه داشاتن تیرهاا و شااه      قالب بندی دالهای ساختمان قرار گیرند. این قالب

 .فاده قرار می گیرندای مورد است تیرها، دالها و سایر اجزا سازه

 


