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بنديقالب

كليات

براي احداث يك سازه بتن آرمه، بايد بتن خميري در قالبهايي ريخته شود تا پس از پر 

از مهمتدرين اامهدا در   . كردن تمام حجم قالبها و سفت شددن، بده شدالز  زم در آيدد    

به همين دليز بايدد مجدري و پيمانالدار    . بندي است هاي بتني، انجام قالب احداث سازه

بندي، از وسايز ارفته تا مشخصات  كامال در جريان امور مربوط به قالبهاي بتني  سازه

 .و رواداريهاي ابعاد و روشهاي اجرايي قرار داشته باشند

پس از استقرار قالبها در محز مربوطه بايد از آنها كامالً بازديد نمدوده و درزهدايي كده    

 .احتما  باعث بيرون زدن شيره بتن خواهند شد، ارفته شوند

كافي نبودن . بندي رعايت شود يداري از مهمترين خصوصياتي است كه بايد در قالبپا

ريزي كه منجر  ها و يا مهاربندي افقي سالوها، عدم تنظيم تعادل افقي بتن مهاربندي پايه

شود، كف نامناسب در  به پر شدن يك قسمت از قالب، و خالي ماندن قسمت ديگر مي

ها، عدم حضور كداراران مداهر، خدوب نبسدتن ق عدات       زير قالب شالوده و يا زير پايه

قالب به يالديگر، در نظر نگرفتن بارهاي زنده و مدرده وارده بده قالبهدا و ل دزه  يده      

 .توانند باعث خرابي قالبها اردند خاك مجاور قالب و غيره مي
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تداركاتمربوطبهقالبها

ريزيقبلازبتن

هدا   درز بين تخته. ا، توجه كافي مبذول داشتبايد نسبت به قالبهاي در تماس با بتن نم

بندي شوند تا شيرة بدتن از   اند، بايد كامال آب و درز بازشوهايي كه در قالب ايجاد شده

بايد از حركت قالب از جاي خود و نيدز حركدت   (. 2و  1شاللهاي )درزها بيرون نزند 

ق عداتي كده    بايد بدراي برداشدتن  . اجزاي قالب نسبت به يالديگر جلوايري بعمز آيد

، (هدا  تختده انددازه  )روندد   هاي دو وجه مقابز هم قالب بالار مي براي حفظ فاصله تخته

بايد به نحوي قدرار داده شدوند   . تدابير  زم اتخاذ اردد تا اين ق عات درون بتن نمانند

 . كه پس از برداشتن قالب و بريدن آنها حتي المقدور كمترين اثر روي بتن باقي بماند

 

 

 

 

 

بده ايدن منظدور اداه بدا      . ريزي بهم بخورد ز و شاغولي بودن قالبها بايد در حين بتنترا

بندي بين نقاط مرجعي كه به قالدب متصدز نيسدتند، از حلدظ و دعيت قالدب        ريسمان
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شوند بايد كامال محالم شوند تا  تمام ق عاتي كه به قالب بسته مي. آيد اطمينان بعمز مي

بدراي تسدهيز كدار متدراكم سداختن بدتن در       . ودلرزاندن بتن باعث شز شدن آنهدا نشد  

اين . ديوارهاي بلند و امثال آنها، بايد در نقاط  زم در روي قالب بازشوهايي تعبيه نمود

. بازشوها بايد داراي دري باشند كه براحتي باز و بسدته شدده و كدامال آب بندد باشدند     

. ة قالبها كامال تأمين ارددهاي اطمينان بايد به نحوي قرار ايرند كه پايداري مجموع پايه

 .ها بر زمينهاي منجمد و سست بايد جداً احتراز اردد از اتالاي پايه

مقررات مربوط به ايمني قالبها از لحاظ كاراراني كه در محز هستند، بايد كامال رعايت 

جدار قالب بايد به موادي آغشته شود كه بتن پس از ارفتن به آن نچسبد و هدم  . شوند

. ي براحتي انجام شود و هم س ح بتن پس از قالدب بدرداري خدراب نشدود    قالب بردار

نوع اين مواد برحسب هواي محيط و س ح مورد نياز براي بتن، پس از قالدب بدرداري   

 :پذيرد جلوايري از چسبيدن قالب بتن به راههاي زير صورت مي. متفاوت است

 .استعمال مايعي كه جدار قالب را روغني كند( 1)

ال رزين يا روغن جاليي كه پس از خشك شدن، جددار قالدب را ل زندده و    استعم( 2)

 .بسيار صاف نمايد

استعمال مواد ديراير بر روي جدار براي جلوايري از هيدراتاسيون  ية ندازكي از  ( 3)

 .بتن مجاور قالب
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استفاده از پوششهايي سدخت و كدامال صداف از قبيدز قالبهداي فدايبراالس و يدا        ( 4)

 .پالستيالي

. نمايندد  شهاي فوق همچنين از جذب آب بتن توسط قالب چوبي نيز جلوايري مدي رو

براي ايناله قالبها بهتر دوام كنند، بايد بمجرد قالب بدرداري، كدار تميدز كدردن قالدب و      

تواند باعدث   هواي ارم و خشك و يا سرد و مرطوب مي. آغشته سازي آن انجام پذيرد

دن س ح قالب به مواد  زم، در محز نصب در صورتي كه آغشته كر. خرابي قالب شود

و بسته شدن قالب صورت پذيرد، بايد م مئن شد كه اين مواد روي ميلگردها و سداير  

مواد فوق بايدد بده نحدوي    . نقاطي كه پيوستگي بتن با آنها  روري است نمانده باشند

 .ته باشندباشند كه بر بتن و يا بر نمايي كه براي بتن  زم است، آثار نامناسبي نداش

ارد و خاك، خاك اره، ميخهاي افتاده و ساير فضو تي كه ممالن است در قالب ريخته 

قالبها بايد به نحوي مستقر شوند كده  . ريزي برداشته شوند باشند، بايد قبز از شروع بتن

محز كافي براي جا دادن ميلگردها و بتن، كار كردن در قالب در صورت لزوم، لرزاندن 

نظارت بر و ع قالدب در هنگدام   . رت بر كلية اقدامات فوق موجود باشدبتن و نيز نظا

ريزي  ريزي بايد دقيقاً بعمز آمده و بمجرد مشاهدة اشالال در قالب دستور ق ع بتن بتن

 .صادر اردد
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پسازگرفتنبتن

اين زمان بده اثدر قالدب    . قالبها بايد بمجرد ايناله ديگر به آنها نياز نباشد، برداشته شوند

اي و خيز بتن، مراقبت از بتن، مسدالز مربدوط بده     اري بر خرابي بتن، مقاومت سازهبرد

هايي از بدتن   در كارااه نمونه. پرداخت و چگونگي استفادة مجدد از قالبها، بستگي دارد

تدوان   زمداني مدي   ACIطبق آلين نامه . شوند تهيه شده و در شرايط كارااه نگهداري مي

 :اي بتن از مقادير زير كمتر نباشد مت نمونة استوانهقالب بتن را برداشت كه مقاو

ايرندد و از قالبهدا،    بتن اعضايي كه تحت تنشهاي خمشي و كششي زياد قرار نمدي ( 1)

بعنوان تاليه ااه قالم استفاده نشده و در صورت برداشدتن قالدب، بده دليدز فعاليتهداي      

 وح شديبدار و  بدراي مثدال قسدمتهاي سد    . شدود  ساختماني بده آنهدا آسديبي وارد نمدي    

 33اندد از مقاومدت فشداري     هاي جانبي تونلهايي كده داخدز سدنن كندده شدده      ديواره

 .كيلوارم بر سانتيمتر مربع

بتن اعضايي كه ممالن است تحت تنشهاي خمشي و كششي زيادي قرار ايرندد و  ( 2)

يا تا حدودي از قالب بعنوان تاليه ااه قالم استفاده شده و  دمنا  تنهدا در معدرا بدار     

براي مثال س وح قالم مقاطع نازك، قسمتهاي پاييني س وح شيبدار و . مرده قرار دارند

 3/32اندد از مقاومدت فشداري     قسمت قوسي جدار تونلهايي كه داخز سنن كنده شده

 .كيلوارم بر سانتيمتر مربع
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براي مثال . ايرند بتن اعضاي مشابه فوق كه در معرا بار مرده و بار زنده قرار مي( 3)

خز بازشوهاي سدها، ستونها، ديوارهاي جانبي تونلهايي كه خاك مجاور به آنها نيرو دا

 .كيلوارم بر سانتيمتر مربع 103از مقاومت فشاري . سازد وارد مي

بتن اعضايي كه تحت تنشهاي خمشي زياد قرار ارفته و تمامي بدار قدالم آنهدا بدر     ( 4)

با ي س ح زمين، تيرهدا و عرشدة    براي مثال سالوها و اذرااههاي. آيد قالب وارد مي

 .كيلوارم بر سانتيمتر مربع 140از مقاومت فشاري . پلها

آلين نامه ايران، زمان قالب برداري را طبدق شدرايط و زمانهداي مدذكور در زيدر مقدرر       

هدا، نبايدد    چنانچه زمان قالب برداري در طرح، تعيين نشده باشد، قالبها و پايده : دارد مي

 .برداشته شوند 1دتهاي مندرج در جدول قبز از سپري شدن م

 :در استفاده از اين جدول بايد بخاطر داشت كه

 :اند ارقام جدول فوق بر پايه شروط زير تنظيم شده -الف

 .بتن با استفاده از سيمان پرتلند معمولي يا مقاوم به سولفات تهيه شده است( 1)

 .قابز كاهش است 1ام جدول چنانچه از بتن با سيمان زوداير استفاده شود، ارق( 2)

 .چنانچه از مواد ديرايركننده استفاده شود، بايد ارقام فوق افزايش يابند( 3)

در مورد قالب برداري س وح قالم بايد جهت حفظ بتن در برابر ارمدا يدا سدرماي    ( 4)

 .محيط، بالفاصله پس از قالب برداري، عمز آوردن بتن به روه مقتضي صورت پذيرد
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خصوصداً  )حظات خاصي براي پرهيز از تركهاي زودهنگام و يا حذف آنها اار مال( 3)

يا تقليز ت يير شداللهاي  ( در اعضا و ق عات با  خامتها و در درجه حرارتهاي مختلف

 .وارفتگي در نظر باشد، بايد ارقام فوق را افزايش داد

، بنددي خدا    چنانچه كسب مقاومت بتن، با عمز آوردن تسريع شده و يدا قالدب  ( 6)

 .نظير قالبهاي ل زان م رح باشد، ممالن است مقادير فوق كاهش يابند

 23روابط مندرج در ستون آخر تا هنگامي معتبر هستند كه درجة حرارت محيط از ( 7)

 .درجة سانتيگراد، بيشتر نباشد

چنانچه  من سخت شدن بتن، دماي محيط به كمتر از صفر درجة سانتيگراد تنزل ( 8)

 .، حداقز به ميزان مدت يخبندان افزايش يابند1ام مندرج در جدول نمايد، بايد ارق

، فقط بشرط 1ها در مدتهاي كمتر از مقادير مندرج در جدول  برداشتن قالب و پايه -ب

 .آزمايش ميسر است

حداكي از  ( نگهدداري شدده در كاراداه   )هاي آاداهي   در صورتي كه آزمايش نمونه( 1)

تدوان قالدب    روزة مورد نظدر باشدد، مدي    28اومت درصد مق 70رسيدن مقاومت بتن به 

هاي اطمينان در صورتي مجاز است كه مقاومت  برداشتن پايه. س وح زيرين را برداشت

 .روزة مورد نظر رسيده باشد 28بتن به مقاومت 

 در مور ق عاتي كه بار مردة آنها در مقايسه با ساير بارهايي كه تحمز خواهند كرد، ( 2)
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ه و تنش حاصز از بار مرده تعيين كننده باشد، عالوه بر ايناله مقاومت قابز مالحظه بود

روزه برسد، نبايد از دو برابدر تدنش حاصدز از بدار      28درصد مقاومت  70بتن بايد به 

 .مرده نيز كمتر باشد، تا بتوان به برداشتن قالب س وح زيرين مبادرت ورزيد

. و بده قالدب آسديبي وارد نياورندد    قالب برداري بايد توسط وسايلي انجام شود كه بتن 

هاي فلدزي از اندواع چدوبي     براي جدا كردن قالب از بتن حتي المقدور بايد بجاي اوه

ااه براي جدا كردن قالبهاي بزرگ از بتن، وسايلي در قالب تعبيده شدده،   . استفاده شود

 بايدد . شدوند  آب پر فشار با هوا به اين وسايز نصب شده و باعث كنده شدن قالب مدي 

قالب برداري بايد . به جزليات قالب براي تسهيز قالب برداري توجه ويژه مبذول اردد

مقاومدت  زم بدراي   . بآهستگي صورت پذيرد تا بار ب ور نااهاني بده بدتن وارد نشدود   

 .قالب برداري در با  ذكر ارديد

 .نمايد هاي قالب، كار قالب برداري را تسهيز مي استفاده از پخ در اوشه

ها بايد با توجه به رفتار آتي سازه، و چنان انجام پذيرد كه  رداري و برداشتن پايهقالب ب

بعندوان مثدال   . ق عه در هماهنگي با وظيفة آتي خود، و بتدريج تحدت بدار قدرار ايدرد    

يدا  . هاي تيرها بايد از وسط شروع شده و به سمت تاليه ااهها ادامده يابدد   برداشتن پايه

بايد بتدريج از لبه آزاد برداشته شدده و ب درف تاليده اداه      هاي بزرگ هاي زير طره پايه

 پيش بيايد و اار عاللمي از ت يير شالز يا ترك خورداي در آنها مشاهده شد، برداشتن 
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 .ها متوقف شود پايه

ااه حتدي  . در تابستان بايد قالب برداري سريعا انجام شده و مراقبت از بتن شروع شود

ات قالب شز شدده و آب بدين بدتن و قالدب ريختده      قبز از برداشت كامز قالب، صفح

اند، بايد قالب تا مدت  زم روي بتن باقي  بندي شده در زمستان كه قالبها عايق. شود مي

تدوان در   در مواقعي كه پرداخت س ح بتن از اهميت زيادي برخوردار است، مي. بماند

 .حالي كه بتن هنوز سبز است، قالب را برداشت

تمدام ميخهدا و   . لبها بايد آنها را براي اسدتفادة مجددد آمداده سداخت    پس از برداشتن قا

ها كنده شده و صداف   هاي شالسته تخته وسايز اتصال بايد از قالب جدا شوند و اوشه

س وحي كه روي آنها . قسمتهاي كج شده قالبهاي فلزي بايد دوباره صاف شوند. شوند

براي ايدن كدار در مدورد    . يز شوندمالط و يا ساير چيزهاي چسبنده باقي مانده بايد تم

براي قالبهاي فلزي از برسهايي . قالب چوبي بهتر است از يك ق عه چوب استفاده شود

 .شود كه زياد خشن نبوده و س ح فلز را خط نباندازند استفاده مي



بنديهادرقالبرواداري

 در صورتي كه مشخصات فني خصوصي، رواداريهايي را مشخص نالرده باشند، 
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هاي نقشه و سازة ساخته شدده   بندي بايد به نحوي انجام پذيرد كه تفاوتهاي اندازه البق

 :در محدودة رواداريهاي توصيه شده توسط آلين نامه بتن آرمه ايران باشند

 

رواداريهايساختمانهايبتنآرمهمعمولي

 :انحراف از امتداد قالم -الف

در ديوارها، در نبشها و كنجها و ميليمتدر در  ها و س وح ستونها، پايه پلها،  براي لبه( 1)

 .ميليمتر بيشتر نشود 23متر طول ولي در كز طول از  3هر 

 براي اوشه نمايان ستونها، درزهاي كنترل و ساير خ وط برجسته، نمايان و مهم ( 2)

 ميليمتر 6  ....................................................................... متر 6در هر چشمه يا حداكثر 

 ميليمتر 12  ................................................................................................... در كز طول 

 :ها هاي مشخص شده در نقشهانحراف از س ح يا تراز -ب

 در س ح زيرين دالها و تيرها، سقفها، نبشها و كنجها قبز از برچيدن حاللها( 1)

 ميليمتر  6  ................................................................................... متر طول  3در هر 

 ميليمتر  9  ................................................. متر طول  6در هر چشمه يا هر حداكثر 

 ميليمتر  19  ............................................................................................ در كز طول 

 اي افقي و ساير خ وط براي نعز درااههاي نمايان، زيرسريها، جان پناهها، شياره( 2)
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 :برجسته، نمايان و مهم

 ميليمتر  6  ...................................................... متر طول  6در هر چشمه يا حداكثر 

 ميليمتر  12  ............................................................................................ در كز طول 

هاي جداكننده از موقعيت مشخص شدده در پدالن    انحراف ستونها، ديوارها و تي ه -پ

 :سازه

 ميليمتر  12  .......................................................................................... در هر چشمه 

 ميليمتر  12  .................................................................................... متر طول 6در هر 

 ميليمتر  23  ............................................................................................ در كز طول 

 ميليمتر 6 .. انحراف از اندازه و موقعيت بازشوهاي واقع در كف، ديوار و غالفها  -ث

 اختالف در ابعاد مق ع عر ي تيرها و ستونها و  خامت دال و ديوارها -ج

 ميليمتر+ 12ميليمتر و  6-  .........................................................................................  

 :ها شالوده -چ

 ميليمتر 30متر و ميلي-12  ................................................. ها در پالن  اختالف اندازه( 1)

 :جابجايي يا خروج از مركز( 2)

 .ميليمتر بيشتر نباشد 30دو درصد عرا شالوده در جهت ت يير محز، بشرطي كه از 

 درصد  خامت مقرر شده  3 ............................................. كاهش  خامت شالوده ( 3)
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 :ها ت يير در پله -ح

 : در يك رشته پله( 1)

 ميليمتر  3  ............................................................................................... ارتفاع پله 

 ميليمتر  6  .................................................................................................. له كف پ

 ها  هاي متوالي پله در رشته( 2)

 ميليمتر  5/1  ................................................................................. نسبت به تراز مقرر 

 ميليمتر  3  .............................................................. نسبت به خ وط مقرر در پالن 



هايويژهرواداريهايسازه

 :پوشش بتني كانال

 :قرر شدهجابجايي نسبت به راستاهاي م( 1)

 ميليمتر روي خ وط مستيم 30

 ميليمتر روي خ وط منحني 100

 ميليمتر  23  ................................... تفاوت تراز نسبت به تراز مقرر شده نيمرخ ( 2)

درصد  خامت پوشش ، بشرطي  10  .............................. كاهش  خامت پوشش ( 3)

 . كه  خامت متوسط طبق حجم بتن ريزي روزانه حفظ شود 
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 ميليمتر  23در هزار بعالوة  3/2  ........... ال تفاوت عرا مق ع در هر ارتفاع از كان( 4)

 ميليمتر  23در هزار بعالوة  3  ............................ تفاوت ارتفاع مقرر پوشش كانال ( 3)

 تفاوت در س وح( 6)

 متر  3ميليمتر در هر  6  ............................................................................................ كف 

 متر  3ميليمتر در هر  12  ......................................................................... شيبهاي كناري 

 :سيفونها و آبروهاي يالپارچه

 ميليمتر  23 .................................... تفاوت محز نسبت به راستاهاي مقرر شده ( 1)

 ميليمتر  23 ................................... تفاوت تراز نسبت به تراز مقرر شده نيمرخ ( 2)

 :تفاوت  خامت( 3)

 درصد -3/2ميليمتر با  -6در هر نق ه، بزراترين مقدار 

 درصد+ 3ميليمتر يا + 12در هر نق ه، بزراترين مقدار 

 درصد  3/0  ..........................................................................تفاوت ابعاد داخلي ( 4)

 تفاوت در س وح( 3)

 متر  3ميليمتر در هر  6  ............................................................................................ كف 

 متر  3ميليمتر در هر  12  ........................................................................ شيبهاي كناري
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پلها،آبروهايروگذر،ناودانيهاوغيره

 ميليمتر  23  ........................................ تفاوت محز نسبت به راستاي مقرر شده ( 1)

 ميليمتر  23  .............................................. تفاوت تراز نسبت به تراز مقرر شده ( 2)

 :تفاوت نسبت به امتداد قالم يا خ وط مايز مشخص شده در خ وط و س ح( 3)

 :هاي پز، ديوارها و نبشها ونها، پايهست

 ميليمتر  12  ............................................................... متر  3در س وح نمايان در هر 

 ميليمتر  23  ............................................. متر  3در س وح در تماس با خاك در هر 

تفاوت نسبت به س ح افق يا ترازهاي مشخص شده در نقشه بدراي دالهدا، تيرهدا،    ( 4)

 :ها آمدايهاي نرده شيارهاي افقي و پيش

 ميليمتر  12  ............................................................... متر  3 در س وح نمايان در هر

 ميليمتر  23  ............................................. متر  3در س وح در تماس با خاك در هر 

هاي پدز، دالهدا، ديوارهدا، تيرهدا و اجدراي       تفاوت ابعاد مق ع عر ي ستونها، پايه( 3)

 ميليمتر + 12ميليمتر و -6  .....................................................................................   مشابه 

 ميليمتر + 6ميليمتر و  -3 ......................................... تفاوت در  خامت دالهاي پز ( 6)

 ه شالوده ساختمانهامشاب: ها شالوده( 7)

 ميليمتر  12  ......................... تفاوت در محز و ابعاد بازشوهاي دالها و ديوارها ( 8)
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تفداوت  . بندد مشدابه   هاي راديدال و درزهداي آب   آستانه و ديوارهاي جانبي دريچه( 9)

 .متر بيشتر نباشد 3ميليمتر در هر  3نسبت به امتداد قالم يا افقي از 

 :هاي بتن حجيم سازه

 :ها تمام سازه -الف

 :ت يير در خ وط و حاشيه خارجي سازه، نسبت به پالن تعيين شده( 1)

 ميليمتر  12  ................................................................................... متر طول  6در هر 

 ميليمتر  19  ................................................................................ متر طول  12در هر 

 :هاي سازه نسبت به موقعيت تعيين شده ت يير در اندازه( 2)

 ميليمتر  32  ........................................................................... متر يا بيشتر  24در هر 

 ق دو برابر مقادير فو ....................................................................... هاي مدفون  در سازه

ها، بر سدتونها،   ها، شيبها و منحنيهاي تعيين شده، خ وط، لبه تفاوت نسبت به نشانه( 3)

ها، پشت بندها، مقداطع قوسدي، درزهداي شدياري قدالم، كنجهدا، زوايدا و         ديوارها، پايه

 :نبشهاي نمايان

 ميليمتر  12  ........................................................................................... متر  3در هر 

 ميليمتر  19  ........................................................................................... متر  6در هر 

 ميليمتر  32  ......................................................................................... متر  12در هر 

kaveh
Draft



 wwww.icivil.irایت تخصصی مهندسی عمران س

 

 16 

 دو برابر مقادير فوق   ...................................................................   هاي مدفون  سازهدر 

ت يير نسبت به س ح افق و يا نسبت به ترازهاي مشخص شده در نقشده، در مدورد   ( 4)

 :زير تيرها و دالها، درزهاي شياري افقي و نبشها و زواياي نمايان

 ميليمتر  6  ................................................................................... متر طول  3در هر 

 ميليمتر  12  ..................................................................... متر طول يا بيشتر  9در هر 

 دو برابر مقادير فوق   ....................................................................... دفون هاي م در سازه

هاي پز و اعضاي  هاي مق ع عر ي ستونها، تيرها، پشت بندها، پايه ت يير در اندازه( 3)

 ميليمتر + 12ميليمتر و  -6  ................................................................................... مشابه 

 ت يير در  خامت دالها و ديوارها و مقاطع قوسي و اعضاي مشابه ( 6)

 ميليمتر + 12ميليمتر و -6  ............................................................................................... 

 هاي پز و پشت بندها و اعضاي مشابه ها و پايهشالودة ستونها و ديوار -ب

 ميليمتر + 30ميليمتر و -12  .................................................. ها در پالن  ت يير اندازه( 1)

 : جابجايي يا برون محوري ( 2)

 .ميليمتر بيشتر نباشد 30درصد عرا شالوده در راستاي جابجايي ولي از  2

 درصد  خامت تعيين شده  3    كاهش  خامت شالوده ( 3)

 بند مشابه هاي ق اعي و اتصا ت آب ديوارهاي كناري در دريچه زيرسري و -پ
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 متر بيشتر نشود  3ميليمتر در هر  3 ......... ت يير نسبت به نشانه و تراز تعيين شده از ( 1)

 

:پوششتونلومجراهايدرجا

 جابجايي نسبت به راستاهاي مقرر شده و يا ترازهاي مقرر شده( 1)

 ميليمتر  23  ......................................................... تونلها و مجراهاي جريان آزاد آب 

 ميليمتر  12  ...................................................... تونلها و مجراهاي جريان سريع آب 

 ميليمتر  23  ..................................................................................... تونلهاي راه آهن 

 تفاوت  خامت در هر نق ه( 2)

  -0  ........................................................................................... پوشش تونز 

 درصد  -3/2ميليمتر يا  -6بزراترين دو مقدار   ................................................ مجراها 

 درصد + 3ميليمتر يا + 12بزراترين دو مقدار   .................................................. مجراها 

 درصد  3/0  .......................................................... اد داخلي تفاوت نسبت به ابع( 3)
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انواعمصالحقالب

ويژايهاي اين قالبهدا بشدرح   . توان از مصالح مختلفي تهيه نمود قالب اجزاي بتني را مي

 :زير هستند

 

قالبآجري

هدا و ديوارهداي حالدز مجداور خداك مدورد اسدتفاده قدرار          اين نوع قالب براي شالوده

يدا   11الب و نيز نيروهاي وارده، يك ديوار براي اجرا، بسته به ارتفاع بتن در ق. ايرد مي

براي جلوايري از كرمو شدن بتن و ماليدده شددن آب   . شود سانتيمتري احداث مي 22

جلوايري كدردن از تجمدع   . شوند ريزي، آجرها آب پاشي مي آن توسط آجر قبز از بتن

توان قالب  براي جلوايري از خرابي بتن، همچنين مي. آب در كف قالب  روري است

 .آجري را قيرواوني كرد

 خامت ديوار به  خامت . بهاي تمام شده اين قالبها كم و ت يير شالز آنها ناچيز است

شالوده يا ديوار حالز افزوده شده و  منا ديوار آجري، تدا حددودي بدتن را در مقابدز     

شدود، عيدوب    با توجه به ايناله قالب آجري بداز نمدي  . نمايد عوامز محي ي حفاظت مي
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ريزي و جا دادن بتن توجده   بتن ديده نخواهند شد و به همين دليز بايد به بتناحتمالي 

 .اي مبذول داشت ويژه

 

قالبچوبي

بندي از درست كدردن قداب قالدب تدا جددار آن و       اين مصالح براي تمام كارهاي قالب

براي درست كردن قالب از ق عات الدوار،  . ايرد هاي اطمينان مورد استفاده قرار مي پايه

براي اتصال ق عات به يالديگر مديخ و پديب بالدار    . شود ته و تخته چند  استفاده ميتخ

 :انواع قالبهاي چوبي عبارتند از. شوند ارفته مي

بهتر است سد ح  . ايرد قالب خام، كه بدون رنده كردن س ح آن، مورد استفاده قرار مي

 .اين قالب حتي المقدور صاف باشد

صافي و زيبايي آنها مدنظر است مورد استفاده قدرار  قالب رنده شده، براي س وحي كه 

 .ايرد مي

 .شوند قالب ممتاز، كه پس از رنده شدن، درزهاي آن بتونه شده و سپس سمباده مي
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در ايدن راب ده   . توجه به درزها جهت جلوايري از بيرون زدن شيرة بتن  روري است

 :بندي شوند بايد درزها به يالي از وسايز زير آب

ميخ كردن نوار فلزي يا مقوايي در روي درز قالدب و  ( 2)ه از نوار اسفنجي، استفاد( 1)

پوشاندن سد ح  . هاي فايبراالس پوشاندن س ح داخلي قالب با آهن سفيد يا ورقه( 3)

شود كه س ح بتن به دليز ماندن ذرات ريز آب بين بدتن و   قالب با آهن سفيد باعث مي

زندد ولدي بدراي     اي نمدي  قاومدت بدتن ل مده   اين امر هر چند به م. قالب، مك دار شود

هايي از قبيز سيلوي اندم كه اين فرورفتگيهاي كوچك بهترين محدز بدراي  نده     سازه

 .تواند بسيار مضر باشد كردن آفات اياهي هستند، مي

هنگام استفاده از قالبهاي چوبي بايد فضداهاي  زم بدراي فعاليتهداي مختلفدي در نظدر      

 :از جمله. ارفته شوند

محدز انبدار   ( 2)محز آماده كردن قالبها و انجام نجاري، بره، مديخ زندي و غيدره،    ( 1)

محدز  ( 4)تعميرااه قالبهاي مستعمز براي تعمير و بازسازي قالبهدا و  ( 3)كردن قالبها، 

سده محدز اول بايدد حتمدا     . قالبهايي كه از حيز انتفاع افتاده و بايدد دور ريختده شدوند   

عالمت اذاري قالبها براي شدناخت  . جوي در امان باشندسرپوشيده بوده و از نزو ت 

 .اند،  روري است قالب و تعداد دفعاتي كه قالبها مورد استفاده قرار ارفته
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قالبفوالدي

در مواردي كه حجم كار زياد و تنوع سد وح و ابعداد كدم باشدد، اسدتفاده از قالبهداي       

ا نسبتاً زياد است ولي عمدر زيداد   بهاي اوليه اين قالبه. فو دي كامالً بصرفه خواهد بود

براي ساخت ديوارهاي بتني، سدهاي بتندي، پوشدش   . نمايد آنها اين مسئله را توجيه مي

بتني كانالها و تونلها و نيز ساخت اجزاي پيش ساخته با استفاده از ق عدات نيمرخهداي   

را بده   استاندارد و نيز ورقها و بره، شالز دادن و جوشالاري آنها قالب را تهيه و كدار 

 .رسانند انجام مي

قالبهاي فو دي، نسبتاً ريژيد و مقاوم بوده و به دليز امالان استفاده از اتصا ت خدا   

س ح بتن در تمداس  . توان بسهولت و با سرعت آنها را برپا داشته و از هم جدا كرد مي

 با قالب فو دي، بشرط آناله پس از باز كردن قالب، پرداخت مناسبي صورت ارفتده از 

در هواي سرد و ارم بايدد ايدن   . دار شدن س ح جلوايري شود، كامال صاف است مك

وجدود  . قالب حتي المقدور عايق شده و از ت ييدرات حرارتدي در آن جلدوايري شدود    

 :فضاهاي زير در كارااه، در صورتي كه قالب در كارااه ساخته شود،  روري است
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محدز انبدار كدردن    ( 2)ي، محز ساخت شامز عمليات بره، خمالاري، جوشدالار ( 1)

محدز انجدام   ( 4)محز تميز كردن و زندن زدايدي قالبهدا و    ( 3)قالبهاي مورد استفاده، 

 .تعميرات اساسي

قالبآلومينيومي

آلومينيوم به دليز سبالي و سهولت حمز روز به روز كاربرد بيشتري در سداخت قالدب   

تيابي بده يدك مق دع،    همچنين هزينه كار بر روي آلومينيوم بدراي دسد  . آورد بدست مي

آلومينيدوم خدالص   . نسبت به هزينه مربوطه براي همين كار در مورد فو د، كمتر اسدت 

به همين دليز بهتر اسدت  . فلز نرمي بوده و ممالن است بسهولت ساليده و خراب شود

باشدند، بدراي تهيدة قالدب      130از آلياژهاي آلومينيوم كه حدداقز داراي سدختي بريندز    

 .استفاده شود

 

لبفايبرگالسقا

براي استفاده از اين قالبها بايد هزينة اوليه نسبتاً زيدادي را بدراي درسدت كدردن قالدب      

فو دي  زم، متقبز شد ولي هزينة خود مصالح فايبراالس كه شالز قالب را بده خدود   
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ايرند نسبتاً كم بوده در صورت ساخت تعدداد زيدادي صدفحة فدايبراالس هزينده       مي

توان به شاللهاي زيبايي بدراي نمداي بتندي     قالبهاي فايبراالس ميبا . اردد سرشالن مي

ريزي و لرزانددن بدتن، حدرارت ناشدي از عمدز       از آنجا كه بتن(. 3شالز )دست يافت 

آورند، بهتر اسدت از   آبگيري سيمان و بستن و باز كردن قالب، به آن نيروهايي وارد مي

يشتري داشته باشد، معمدو ً كيفيدت   قالبي كه وزن ب. آغاز قالب نسبتاً مناسبي تهيه شود

 .بهتري دارد

بنديكالفهاوسايروسايلقالب

. روندد  ريدزي بالدار مدي    كالفها به منظور نگهداري قالب در مقابز نيروهاي ناشي از بتن

بنددي را   نصب كالفها و در راستا قرار دادن جدار قالب قسمت مهمدي از هزيندة قالدب   

در تهيه كالفهدا و اتصدا ت آنهدا بايدد دقدت كدافي       دهند و به همين منظور  تشاليز مي

معمدو ً  . كالفها بايد در مقابدز نيروهداي وارده بخدوبي مقاومدت نمايندد     . مبذول اردد
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برخدي  . شدود  در مورد مقاومت نهايي كالف اعمال مي 3/2تا  3/1 ريب اطميناني بين 

 .ندرو كالفها به منظور حفظ فاصلة دو جدار مقابز هم قالب نيز بالار مي

توان كالفها را از ق عات ميلگرد كارااه تهيده كدرد و يدا بصدورت سداخته شدده از        مي

هر چند هزينه تهيه مورد اخير بيشتر است ولي در عوا هزينه نيدروي  . كارخانه خريد

 .كاري آن كمتر است

براي نگهداري كالفها در جاي خدود از وسدايز مختلفدي از مهدره و واشدر ارفتده تدا        

بنددي   بدراي آب  …نوارهاي  ستيالي يدا فلدزي و يدا    . شود استفاده ميهاي كالف  ايره

 .ايرند درزها مورد استفاده قرار مي

 

بندياقتصادقالب

بندي در يك كار بتني ااه ممالن است از بهاي بتن يدا ميلگردهدا و يدا     هاي قالب هزينه

ممالدن   به همين دليز رعايت نالاتي كه. حتي بهاي مجموع اين دو مصالح بيشتر شوند

. بنددي را كداهش دهندد،  دروري اسدت      است بدون كاستن از كيفيت كار بهاي قالدب 

بندي، تنها با در نظر ادرفتن ظرايدف كدار در طراحدي، انتخداب       صرفه جويي در قالب
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مناسب مصالح قالب، دقت در طرح اتصا ت و چگونگي برپاداري و باز كردن قالبهدا،  

تدوالي و نيدز اسدتفاده هدر چده بيشدتر از قالبهدا،        مراقبت از قالبها در بين دو اسدتفادة م 

 .پذير است امالان



بنديتأثيرطراحيسازهبربهايقالب

هاي احدداث بندا    توانند با همالاري يالديگر از هزينه مهندس معمار و مهندس سازه مي

 :بالاهند

اي بايد همزمان انجام شود تا بدون چشم پوشدي از نيازهداي    طرح معماري و سازه( 1)

 .اي حداكثر صرفه جويي در قالب انجام شود اري و سازهمعم

در حين طرح سازه، روشهاي برپا داشتن قالب و برداشتن آن و نيدز مصدالح قالدب    ( 2)

 .مدنظر قرار ايرد

حتي المقدور ابعاد ستونها از پايين تا با ي سازه ت يير نالنند و در صورت لزوم هر ( 3)

لب ستونها را براي چندين طبقه مدورد اسدتفاده قدرار    چند طبقه ت يير نمايند تا بتوان قا

 .داد

 .فواصز ستونها از يالديگر، حتي المقدور يالسان انتخاب شوند( 4)
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بنددي در محدز    عرا تير و ستون حتي المقدور يالسان انتخداب شدوند تدا قالدب    ( 3)

 .برخورد تير و ستون تسهيز شود

 .ده شوددر هر طبقه از تيرهايي با ارتفاع يالسان استفا( 6)

اردد و به همدين   بايد به اين امر توجه داشت كه سازه براي عملالرد خاصي احداث مي

هايي كه  بندي، نسبت به بسياري موارد از جمله تأمين اندازه دليز صرفه جويي در قالب

نيازهاي عملالرد مورد نظر در ساختمان را ار ا نمايندد از اهميدت كمتدري برخدوردار     

 .است

 

بنديبنديوقالببرداريبربهايقالبپاداشتن،قطعهتأثيرساخت،بر

بندي شامز سه عامز مصالح، نيروي انساني و تجهيزات  زم بدراي حمدز و    بهاي قالب

بنابراين بايد تدابيري اتخاذ اردند كه مجمدوع ايدن سده عامدز     . سرهم كردن قالبهاست

 :ها را در برداشته باشند كمترين هزينه

بصورتي باشد كه دستيابي به مقاومت  زم با حداقز مصالح ميسدر  طرح قالب بايد ( 1)

 .شود

 .هنگام طرح قالبها بايد به جزليات ق عات و اجزاي آن نيز توجه شود( 2)
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در انتخاب چوب، بايد كمترين مرغوبيتي كه نيازهاي مقاومدت، سدختي و شدرايط    ( 3)

 .نمايند، در نظر ارفته شود س حي را تأمين مي

عات تخته، از ورقهاي تخته چند   براي پوشش دالهدا اسدتفاده شدود تدا     بجاي ق ( 4)

 .هزينه برپاداري، كاهش يابد

بندي قالبها استفاده شود تا نجدار و   از روشهاي استاندارد ساخت، برپاداري و ق عه( 3)

 .قالب بند با فراايري آنها سرعت و كارايي بيشتري بيابند

وغن زدن، تعمير و نگهداري آن در مالان مناسدب و  عمر قالب بايد با پاك كردن، ر( 6)

 .ب ور صحيح افزايش يابد

 

بنديتأثيرزمانقالببرداريبربهايقالب

هر چه قالبها سريعتر برداشته شوند، هم كمتر در معرا شرايط محي ي نامناسب قدرار  

براين بندا . پذيرد ايرند و هم استفادة مجدد از آنها در محز ديگر سريعتر صورت مي مي

زمدان قالدب   . بايد بمجرد آناله بتن به مقاومت كافي دست يافت، قالبها برداشدته شدوند  

برداري به نوع عضو بتني، نيروهاي وارده، نوع سديمان و مراقبدت بعمدز آمدده از بدتن      

 .بستگي دارد
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بارهايواردبهقالب

سدتاتيك ناشدي از   ريزي شامز وزن بتن، بار هيدروا اين بارها عبارتند از بار ناشي از بتن

اي ناشي از سقوط بتن روي يدك سد ح نسدبتا كوچدك،      خميري بودن بتن و بار  ربه

بارهاي ناشي از كاركرد دستگاههاي مختلف بر روي بتن و بارهاي جانبي ناشي از بداد  

بارهاي دو مورد آخر مشخص بوده و در زير تنها بارهداي ناشدي   . يا خاك مجاور قالب

 .دندار ريزي بيان مي از بتن

 

بارمردةبتن

 در ( تن بر متر مالعب 4/2در حدود )بار مردة قالب از  رب وزن مخصو  بتن 

اين بار عمدتاً بدراي طراحدي قالدب تيدر و دال مدورد      . آيد  خامت  يه بتن بدست مي

 .ايرد استفاده قرار مي

 

ايناشيازسقوطيكتودةبتنبارضربه

سانتيمتري  hكيلوارم از يك جام بتن از ارتفاع  wاي از بتن به وزن  در صورتي كه توده

ثانيه تخليه شده و بر روي س ح قالدب سدقوط نمايدد، نيرويدي متمركدز       Tو در زمان 
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مقددار  . نمايد كيلوارم بر قالب وارد مي Fبرابر (. آيد معمو ً بار بر س ح كمي وارد مي)

 :آيد بدست مي( 1)اين نيرو از راب ه 

(1 )
t2.2

hW
F  

بارهايزنده

اي از قبيز بار اشخاصي كه بر روي سازه كار  به هنگام عمليات ساختماني بارهاي زنده

روندد بدر سدازه اثدر      كنند، بار ماشين آ ت و بار دمپرهايي كه احياناً روي سازه مدي  مي

 .نمايند مي

 

ريزيفشارهيدرواستاتيكناشيازبتن

 شود بصورت خميري است، تقريبا مشابه يك  مياز آنجا كه بتني كه در قالب ريخته 

حداكثر فشدار  . آورد مايع عمز نموده به جدارهاي قالب فشاري هيدرواستاتيك وارد مي

بشدرح   (ACI347-78)مذكور ب ور تجربي بدست آمده و تسوط مؤسسه آمريالايي بتن 

 :زير بيان شده است

 

:برايقالبديوارها

 :متر بر ساعت 1/2ا مساوي ، كمتر يRبراي سرعت پر شدن قالب 
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(2 ))
m

t
h4.2و

m

t
8.9(

8.17T

R80
73.0P

2m 



 

 :متر بر ساعت 3و  1/2براي سرعت پر شدن قالب بين 

(3  ))m/ht4.2و
m

t
8.9(

8.17T

R9.24

8.17T

87.11
73.0P 2

2m 





 

 متر بر ساعت 3براي سرعت پر شدن قالب بيش از 

(4    )h4.2Pm  

( 3)از راب ده   pmپدذيرد،   ريزي نسبتاً سدريع صدورت مدي    براي ستونها، از آنجا كه بتن

 .آيد بدست مي

(3  ))h4.2,m/t6.14(
8.17T

R80
73.0P 2

m 


 

سانتيمتر كه ويبره داخلي شود، قابز قبول  10روابط فوق براي بتني با اسالمپ كمتر از 

 .هستند

 :پارامترهاي روابط فوق عبارتند از

Pm  بده  حداكثر فشار وارد بر بتن بر حسب تن بر متر مربع كه بصورت هيدرواستاتيك

 .اردد قالب وارد مي

R سرعت پر شدن قالب بر حسب متر بر ساعت. 

T درجه حرارت بتن در قالب برحسب درجة سانتيگراد 

h ارتفاع بتن در نق ة مورد نظر بر حسب متر 
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تن بر متر مالعدب باشدد، فشدار بدسدت      4/2در صورتي كه وزن مخصو  بتن غير از 

 :اردد آمده بصورت زير اصالح مي

(6   )
4.2

D
pP mm


 

فشار وارد به قالب تا ارتفاع بصورت مثلثي و از آن به بعد به صورت يالنواخت خواهد 

 (4شالز . )بود
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هاياطمينانروابططراحيقالبهاوپايه

بدراي  . اي بايد بتوانند بارهاي وارده را تحمدز نمايندد   قالبها نيز مانند ساير عناصر سازه

ريزي، وزن مخصو  بتن و خدوا    وارد به قالب هنگام بتنطرح قالب بايد نيروهاي 

فيزيالي و مالانيالي مصالح و نيز خوا  هندسي اجزاي تشداليز دهنددة قالدب، كدامال     

براي تمام اعضاي تشاليز دهنده قالب، بايد تنشهاي خمشي، كششدي،  . مشخص باشند

لي روابدط اصد  . كنتدرل شدوند  ( در صدورت لدزوم  )برشي و فشاري و نيز ت يير شداللها  

 :طراحي قالب بشرح زير هستند

fمجاز (    7)
W

M
f  

Hمجاز ( 8)
bd

V
5.1H  

(9 )


 


cm115l:360/l

cm115l:mm3  مجازDD  

bمجاز (  10)
o

o
b f

A

V
f  

 tFكالف  tFمجاز كالف (  11)

ccمجاز (  12) f
A

P
f   

بدسدت  ( 2مدثال جددول   )از جددول مشخصدات مصدالح     fcو  fbو  Hو  fمقادير مجاز 

 :در روابط فوق. آيند مي

f تنش كششي ناشي از خمش در دورترين تار كششي از تار خنثي 
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M حداكثر لنگر خمشي از روابط سازه 

W اعضا اساس مق ع عضو خمشي، از مشخصات هندسي 

V      ،حداكثر نيروي برشي قالم در مق ع عمود بر ميانتار است كده عضدو، در تاليده اداه

براي تير مست يلي تحت بار يالنواخت بنابرتوميه انجمن محصو ت جنگلي آمريالا كده  

 :آيد بدست مي 13از راب ه 

(13  ))
l

d2
l(

2

l.q
V  

H  و تاليه ااهدر عض( در امتداد ميانتار)حداكثر تنش بره افقي 

D  حداكثر افتاداي(Deflection) اي در عضو خمشي، از روابط سازه 

fb حداكثر تنش قالم تاليه ااهي در محز تالية دو عضو بر روي هم 

Ao س ح تماس دو عضو متالي بر هم 

Ft نيروي كشش موجود در كالف 

P نيروي فشاري موجود در پايه اطمينان از روابط سازه 

A نانس ح مق ع پايه اطمي 

Vo نيروي برشي روي تاليه ااه 

 :ساير پارامترهاي مورد استفاده عبارتند از

 بار  qممان اينرسي و مدول ا ستيسيته ق عه مورد نظر،  Eو  Iطول دهانه ق عه، 
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 …يالنواخت وارد به ق عه خمشي و 

نالته بسيار مهم ايناله در محاسبة مشخصات هندسي ق عات الوار، بايد ابعاد واقعدي را  

يليمتر كمتر از ابعاد اسمي مق ع در نظر ارفت به اين ترتيب براي مثال يدك ق عده   م 3

سدانتيمتر در نظدر    7/4×7/9اي بده ابعداد    سانتيمتر در محاسبات، ق عده  3×10به مق ع 

 .شود ارفته مي

 

بندياجزايمختلفسازهقالب

قالبشالوده

اه بدوده و وظيفده اصدلي آنهدا     اردند كه نسبتا كوت هاي بتني به اجزايي اطالق مي شالوده

شالوده : انواع شالوده عبارتند از. انتقال نيروي ناشي از سازه يا ماشين آ ت به پي است

 .هاي پز و شالوده ماشين آ ت ديوار و ديوار شالوده، شالوده تالي ستون، شالوده پايه

 .م هستنداز آنجا كه ارتفاع شالوده معمو  زياد نيست، نيروهاي جانبي وارده نيز ك

 

قالبشالودةديواروديوارشالوده-الف

ها معمو  طول نسبتا زيادي داشته و در محديط و در داخدز پدالن سدازه در      اين شالوده

تدوان بده عدرا     اار زمين بقدر كافي سدفت باشدد، مدي   . شوند اودبرداريها ساخته مي
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در غير ايدن  . كردم لوب اودبرداري كرده و از خاك بعنوان جدار جانبي قالب استفاده 

بدراي  . بندي صورت ارفته و بدتن داخدز قالبهدا ريختده شدود      صورت حتماً بايد قالب

متر ميلگردهدايي در   2بندي پس از خط كشي محز قرارايري قالب، به فاصله هر  قالب

در . شود روند و سپس قالب شالوده در كنار ميلگردها بسته مي زمين روي خ ها فرو مي

متر، يك تخته براي حفظ فاصلة دو جدار مقابدز   3/1فواصز هر  س ح فوقاني قالب به

 (.3شالز )شود  هم قالب، ميخ كوبي مي

بندي ديدوار شدالوده    بندي ديوار شالوده، پس از ساختن شالوده نواري، قالب براي قالب

 :شود انجام مي 6طبق شالز 
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قالبشالودهتكي-ب

ه چند   كده در محدز درزهدا و محدز     توان بسهولت از چند تخت براي شالوده تالي مي

هداي فوقداني قالدب، توسدط چهدار تراشدهايي        اتصال س وح عمود بر هم و نيز در لبه

ريدزي قسدمت    نخست بدتن ( 7شالز )اي  براي شالودة پله. اند استفاده نمود تقويت شده

زيرين انجام شده و پس از ارفتن بتن در حدي كه قادر به تحمز فشار بين پله بدا يي  

 .شود ريزي قسمت فوقاني انجام مي د، بتنباش
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اي با س ح فوقاني شديبدار اسدتفاده    اي از شالوده ااه به د يز مختلف بجاي شالوده پله

بندي در اين نوع قالب ببيشتر از ساير انواع بوده و  دمناً بايدد بده     بهاي قالب. شود مي

ريدزي،   ناشدي از بدتن  راههاي مختلف از با  آمدن قالب به دليز فشدار هيدرواسدتاتيك   

 (.8شالز )جلوايري بعمز آيد 
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باشدد، نيروهداي با برندده از محاسدبات زيدر       9در صورتي كه ابعاد قالب طبق شدالز  

 :آيند بدست مي

cm60h,cm60b,cm180a  

cm85ehdcm104cde 2222  

فشار بتن بر قالب بصورت هيدرواستاتيك در تمام جهات و از جمله در جهدت عمدود   

 .آيد  ح وارد ميبر س

عمق مركز ثقز س ح شديبدار از  . نمايد نيروي متوسط بر مركز ثقز س ح شيبدار اثر مي

هداي   از آنجدا كده تنهدا مؤلفده    . آيدد  سانتيمتر بدست مدي  6/33س ح فوقاني قالب برابر 

عمودي بعنوان نيروهاي با برنده بر تصدوير افقدي چهدار سد ح شديبدار قالدب عمدز        

 :ين نيروها را به ترتيب زير بدست آوردتوان ا نمايند مي مي

 فشار متوسط بتن بر واحد س ح= وزن مخصو  بتن×عمق مركز ثقز

2m

t
85.0356.04.2  

2m88.26.06.08.18.1 تصوير افقي چهار س ح شيبدار 

2m

t
45.285.088.2 كز نيروي با برنده 

حتي براي يدك شدالودة معمدولي      اردد كه نيروهاي با برنده، از مثال فوق مالحظه مي

 زيادي دارند و به همين دليز بايد به روشهاي مختلف از تأثير آنها جلوايري  مقدار نسبتا
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 :عمدة اين روشها عبارتند از. بعمز آيد

ريدزي قسدمت    بتن. متصز نمودن س وح شيبدار قالب به ميلگردهاي پايين شالوده( 1)

در . ريدزي قسدمت فوقداني    رفتن بدتن، بدتن  مالعب مست يلي پايين شالوده و پس از اد 

توان از آنهدا بدراي    صورتي كه ميلگردهاي انتظار تا پايين شالوده امتداد يافته باشند، مي

 .نگه داشتن قالب س ح شيبدار استفاده كرد

قرار دادن يك سالوي افقي در با ي شالوده و اذاشتن بار بر روي آن به نحوي كه ( 2)

 .ر تعادل باشدبا نيروهاي با برنده د

هاسدت،   ريزي شالوده جا دادن و تثبيت پيچهاي مهاري از عمده ترين كارها، قبز از بتن

( قسمت خدارج شدالوده  )اي هستند كه در با   پيچهاي مهاري معمو  ميلگردهاي ساده

درجه و يدا يدك صدفحة     90اند و در پايين داراي يك قالب و يا يك خم  حديده شده

دقدت كارادذاري   . ي جوه شده و يا يك سر كلنگي هسدتند جوه شده و يا يك نبش

دقدت ايجداد شدده در آغداز كدار، پدس از       . اين پيچها از اهميت زيادي برخوردار است

براي پيچهاي سبك معمو  يك شابلون از تخته چندد   يدا   . ريزي نبايد بهم بخورد بتن

. شدوند  اخ ميصفحه فو د نازك درست شده و محلهاي پيچها ب ور دقيق روي آن سور

سپس پيچها از داخز سوراخها اذشدته و صدفحه روي شدالوده در محدز مقدرر، قدرار       

انتهاي پيچها را بايد به روشهاي مختلف، از بستن به آرماتور كدف ارفتده تدا    . ايرد مي
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بدراي  . جوه دادن به سپري كه قبالً در بتن نظافدت كدار ادذارده شدده، تثبيدت نمدود      

يي كه معمو  بسيار سنگين هستند بايد چهار پاية چدوبي  پيچهاي مهاري با صفحه انتها

يا فو دي را در زمين طرفين شالوده فرو كرد و پيچهدا را بده اعضداي افقدي كده روي      

قالدب پيچهداي   . انتهاي پيچها نيدز بايدد بسدته شدوند    . اند آويزان نمود ها سوار شده پايه

بايد بصورت ق عده    د،كلنگي در داخز بتن، در صورتي كه بصورت قالب امشده نباش

بدراي  . ق عه ساخته شود تا برداشتن آن پس از سخت شدن بتن بسداداي انجدام شدود   

بيرون آوردن جعبة چوبي قالب، نبايد آن را آتش زد چه دودة حاصدله، پيوسدتگي بدتن    

ريزي نهايي در جعبة پيب مهاري  قبز از بتن. دهد بعدي و بتن سخت شده را كاهش مي

تني جعبه را تميز كرد، بتن را از آب اشباع كرد ب وري كده درسدت   كلنگي بايد جدار ب

ريزي جديد، بتن قديمي در حالت اشباع با س ح خشك باشد، پديب كلنگدي    قبز از بتن

 .را قرار داده و چرخاند و در آخر بتن بدون جمع شداي در جعبه ريخت

 

قالبديوار

كليات

 .ايرند يقالبهاي ديوار در سه رده مورد استفاده قرار م

 قالبهايي كه در محز كارااه، با استفاده از تخته چند   يا تخته و ق عات منشوري ( 1)
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چوب بعنوان پشت بندهاي افقي و قالم و تخته انددازه و غيدره و نيدز كدالف، سداخته      

 .شوند مي

قالبهاي پيش ساخته كه در كارااه يا كارخانه از مصالح فوق ساخته شده و به پداي  ( 2)

 .شوند ز ميكار حم

كه از چوب، فدو د، آلومينيدوم و غيدره     (patent)قالبهاي با حق انحصاري ساخت ( 3)

 .اند ساخته شده

س ح قالدب  . اردند شوند بررسي مي در اين كتاب تنها قالبهايي كه در كارااه ساخته مي

تواند از تعداد تختده و يدا ورقهداي چندد  يدي بده        در تماس با بتن يا پوشش قالب مي

با استفاده از پوشاندن ايدن سد ح بدا وسدايز     . ميليمتر به با  تشاليز شود 12امت  خ

بدار   200تدوان عمدر قالدب را زيداد كدرده و حتدي بده         مي( از جمله پالستيك)مناسب 

 .اند اجزاي يك قالب ديوار نشان داده شده 10در شالز . رساندي

ز شده و قسدمت اصدلي   از تخته چند   با تعدادي تخته تشالي (sheating)ورق پوشش 

 .در تماس با بتن در قالب است
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 .رود براي كوچك كردن دهانة بار بر ورق پوشش بالار مي (stud)پشت بند قالم 

معمو  بصورت دوتايي بوده و بصورت عمود بر پشت بنددهاي   (wale)پشت بند افقي 

ا بالدار  قالم، براي نگهداري آنها در محز خود، حفظ راستاي قالب و نگهدداري كالفهد  

 .رود مي

براي استحالام بيشتر قالب و نيز تأمين پايداري كلي قالب از پشت بندهاي قالم اصدلي  

(strong backs) شود استفاده مي. 

به قسمت فوقاني يال درف قالدب بسدته شدده و سدر       (Braces)يك سر پشت بند مايز 

ايدن  ادردد و بده    ديگر در فاصلة مناسب از پاي قالب، به يك كف محالدم متصدز مدي   

 .آورند ترتيب از حركات مجموعه قالب جلوايري بعمز مي

 From)از نزديك شدن در وجه مقابز هم پوشش و كالفهدا   (spreaders)ها  تخته اندازه

Ties) ريزي جلدوايري بعمدز    از دور شدن در وجه مزبور در اثر نيروهاي ناشي از بتن

 .آورند مي

اسدتفاده   11بندي مشدابه شدالز    ت قالبتوان از جزليا در محز ت يير  خامت ديوار مي

 .كرد

تدوان   اي مدي  براي ديوارهايي با پالن منحني براي مثال ديوار يك منبع آب با پالن دايره

ورق پوشش را از قرار دادن عمودي تعدادي تخته و يا از انحنا دادن به ورقهاي چند   
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انجمدن آمريالدايي   حداقز شعاع انحناي مجاز براي تخته چند  ، توسدط  . بوجود آورد

 .توصيه شده است 3در جدول  (American plywood Association)تخته چند   

و در روي ( 12شالز )هاي شابلون ب ور دقيق درست شده  بندي حلقه براي انجام قالب

. كنندد  سرهاي پشت بندهاي قالم روي اين شابلونها تاليده مدي  . شوند كف قرار داده مي

متري مجدداً به پشت بنددهاي   3تا  2ارتفاع ديوار در فواصز هاي شابلون در  اين حلقه

در مرحلة نخست قالدب  . نمايند قالم وصز شده و به اين ترتيب محز ديوار را ثابت مي
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شود و كامال به كف تثبيت شده و سپس قالب خدارجي ديدوار    داخلي ديوار ساخته مي

 بنا 

 .شود مي

 :رداشته شوندبراي طراحي قالب ديوار بايد اامهاي زير ب

 .ريزي، بر ديوار محاسبه شود حداكثر فشار ناشي از بتن( 1)
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خوا  ورقة پوشش تعيين شده و از روي آنها حداكثر مجاز فاصله پشت بنددهاي  ( 2)

قالم بدست آيد به نحوي كه تنشهاي خمشي و برشي و فشاري و نيز ت ييدر شدالز، از   

 .مقادير مجاز بيشتر نشوند

لم تعيدين شدده و از روي آنهدا حدداكثر مجداز فاصدلة پشدت        خوا  پشت بند قا( 3)

 .بدست آيد( 2)بندهاي افقي بشرح بند 

خوا  پشت بند افقي تعيين شدده و از روي آنهدا حدداكثر مجداز فاصدله كالفهدا       ( 4)

 .بدست آيند

با توجه به نيروهاي وارده از پشت بندهاي افقدي بده كالفهدا، ندوع آنهدا مشدخص       ( 3)

 .شوند

 

قالبديوارمثالطراحي

 :اطالعات طراحي بشرح زير هستند. در نظر است 11طراحي قالب ديواري طبق شالز 

 تن بر متر مربع 4/4فشار بتن به قالب، 

 ميليمتر 23 خامت تخته قالب، 

 ميليمتر 73×100ابعاد پشت بند قالم، 

 ميليمتر 30×100ابعاد پشت بند افقي، 
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مشخصدات   2بنابراين با توجه به جددول   اند و اجزاي قالب از چوب بلوط ساخته شده

 :مالانيالي آنها بشرح زير است

 كيلوارم بر سانتيمتر مربع 800تنش كششي مجاز ناشي از خمش  fمجاز 

 كيلوارم بر سانتيمتر مربع 30تنش لهيداي مجاز،  fbمجاز 

 كيلوارم بر سانتيمتر مربع 12بتن برشي افقي مجاز،  Hمجاز 

E  ،كيلوارم بر سانتيمتر مربع 100000مدول ا ستيسيته چوب 

 :شود طراحي قالب طرق روند زير انجام مي



تعيينفاصلهپشتبندهايقائم،ازرويمشخصاتتختهقالب(1)

 :ايرند محاسبات براي نواري از تخته قالب به عرا يك سانتيمتر صورت مي

cm5.2d,cm1b  

4
3

2
2

cm30.1
12

5.21
I,cm04.1

6

5.21
W 





 

cm/kg44.0144.0q بار وارد بر نواري به عرا يك سانتيمتر از تخته قالب 

 بر اساس خمش تخته قالب 1lتعيين  -الف

W  مجازf
10

l.q
M

2
1  

cm5.4l04.180
10

l44.0
1

2
1 
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 بر اساس بره در تخته قالب 1lتعيين  -ب

kgl22.0
2

l
44.0

2

l.q
V 1

11  

cm91l
cm

Kg
12

5.21

l22.0
5.1

bd

v
5.1H 12

l 


 

 بر اساس افتاداي تخته قالب 1lتعيين  -پ

cm66lcm3.0
30.1115000185

l44.0

I.E185

l.q
D l

4
1

4
1 


 

آيدد كده    سانتيمتر بدست مي 3/43برابر  1lبا توجه به موارد فوق، حداكثر مجاز فاصله 

 .شود ر ارفته ميسانتيمتر در نظ 40در اينجا برابر 

، از روي مشخصدات پشدت بنددهاي قدالم و       2lتعيين فاصله پشت بندهاي افقي ( 2)

 (دوبز)افقي 

cm/kg6.1744.040q  سانتيمتري 40با توجه به عرا بار بر 

 بر اساس خمش پشت بند قالم 2lتعيين  -الف

cm7.71l13380
10

l6.17
M 2

2
2 


 

 بر اساس بره در پشت بند قالم 2l تعيين -ب

)
l

7.92
1(l8.8V

2
2


 

cm8.82lcm/kg12
7.92.7

l

7.92
1

l8.85.1H 2
2

2 





  

 بر اساس افتاداي حداكثر پشت بند قالم 2lتعيين  -پ
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cm9.120l
360

l

548115000185

l6.17
D 2

2
4
2 



 

 .شود سانتيمتر در نظر ارفته مي 70برابر  2lبا توجه به محاسبات فوق مقدار 

 

 كنترل تنش لهيداي تاليه ااهي -ت

 2AOس ح تماس پشت بند قالم با پشت بند افقي دوبز 

 2cm7.672.77.42  عرا پشت بند افقي× عرا پشت بند قالم 

kg1232706.17l.qV 2o مقدار بره در روي تاليه ااه 

22

o

o
b cm/kg30cm/kg2.18

7.67

1232

A

V
f  



،ازرويمشخصاتپشتبندافقي3lتعيينفاصلهكالفهاي(3)

cm7.9d,cm4.97.42b  

43 cm714I,cm148w  

شود كه بار، از ورق پوشش بدون واس ة پشت بندهاي  براي سهولت محاسبه فرا مي

 :در اين صورت. اردد ارد ميقالم، و بصورت مستقيم به پشت بندهاي افقي و

cm/kg8.3044.070q  

 بر اساس خمش پشت بند افقي 3lتعيين  -الف
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cm62l14880
10

l8.30
M 3

2
3  

 بر اساس بره در پشت بند افقي 3lتعيين  -ب

)
l

7.92
1(

2

l8.30
V

3

3 
 

cm8.66lcm/kg12
7.94.9

l

4.19
1

l4.155.1H 3
23

3 




 

 بر اساس افتاداي پشت بند افقي 3lتعيين  -پ

cm110lcm3.0
714115000185

l8.30
D 3

4
3 


 

 .شود سانتيمتر در نظر ارفته مي 60برابر  3lبا توجه به محاسبات فوق مقدار 



افقيبندچوبپشتازلهيدگيبرايجلوگيريكالفتعيينسطحواشرزير(4)

kg1848706044.0Vo  

2
o

2

o
b cm62Acm/kg30

A

1848
f  

 .شود ميليمتر بعنوان واشر انتخاب مي 80×80×12بنابراين يك صفحه 



تعيينكالفالزم(5)

تدنش مجداز ايدن ميلگدرد در     . شود كالف از نوع ميلگرد سادة دو سر رزوه انتخاب مي

 .كيلوارم بر سانتيمتر مربع است 1600حدود 
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2cm16.1
1600

1848
 = زم براي كالفس ح مق ع  

 .استفاده نمود 14توان از يك ميلگرد  بنابراين مي

 

قالبستون

اي  ، هشت  دلعي و دايدره  Lمق ع ستونهاي بتني معمو  به يالي از شاللهاي مست يز، 

قالبهاي چهار شالز نخست، از پوشش، شامز تخته چند   و يا نوارهاي چدوبي  . است

قالب سدتون  . اردد و ااه قالم تشاليز مي عمودي، بعالوه چندين يوغ و پشت بند افقي

 .شود اي معمو  از فو د يا نوارهاي چوبي درست مي دايره

فشدار  . شدود  از آنجا كه قالب ستون بسيار سريع و در كمتر از يالساعت از بتن پدر مدي  

طراحي قالب ستون مانندد قالدب   : نسبتا زياد است( يا تخته قالب)وارد بر ورق پوشش 

 .له يوغها از هم در با  بيشتر از پايين استفاص. ديوار است
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تعبيده يدك     ريزد بسهولت برداشته شوند، براي آناله فضو تي كه داخز قالب ستون مي

اداه بدراي تسدهيز    (. 17شدالز  )دريچة نظافت در پايين قالب سدتون  دروري اسدت    

ا كه متراكم از آنج. شود بندي از يك پاشنة بتني يا رامالا در پايين ستون استفاده مي قالب

كردن بتن خوب براي رامالا ميسر نيست و حداكثر تنشدها معمدو ً در همدان نق ده در     

 .باشد آيند، استفاده از رامالا اكيداً ممنوع مي ستون به وجود مي

براي ايجاد سدر سدتون معمدو  بده دو     . سر ستونها از نقاط حساس قالب ستون هستند

يابدد و   تا سد ح تحتداني دال ادامده مدي    در روه اول قالب ستون . شود روه عمز مي

بازشو دور قالب . شود بريده مي A-19سپس پوشش، براي رسيدن قالب تير طبق شالز 

 .اردد تير توسط چند چهار تراه تقويت مي

در روه دوم قالب ستون تا زير بلندترين تير ادامه يافته و سر ستون ب ور مجزا بدراي  

عرا بازشدو تيدر برابدر عدرا     (. B-19شالز )شود  در بر ارفتن قالب تير ساخته مي

 .ميليمتر است 6بيرون به بيرون قالب تير بعالوه 
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اي با استفاده از تعدادي تخته كه ب ور طولي در كنار هدم قدرار    قالب چوبي ستون دايره

 چند زوار كه (. 20شالز )شود  دهند درست مي  لعي را مي nايرند و تشاليز يك  مي

دور قالدب  . ايرندد  ها را در بدر مدي   شوند، تخته و بهم ميخ ميبصورت شابلون در آمده 

ها از هم جدا نشوند، س ح مق ع  زم  شود تا تخته اي، نوار فو دي بسته مي ستون دايره

 .آيد بدست مي 16تا  14براي نوار فو دي از روابط 

       (14   )L.D.PT2   

                                    (16)
s

s
f2

L.D.P
A   

      (13    )ss A.fT   

 Dريدزي،   فشار متوسط ناشي از بتن P، فشار كز وارد بر ق ر ستون، 2Tدر روابط فوق 

تنش مجاز و س ح مق دع ندوار    Asو  fsفاصله نوارهاي فو دي از هم و  Lق ر ستون، 

 .تندفو دي هس

 



 wwww.icivil.irایت تخصصی مهندسی عمران س

 

 53 

هاياطمينانوبرجهاپايه

بندي تيرهاي بتني و دال سقف و عرشه پز و غيره  هاي اطمينان و برجها در قالب از پايه

شود تا بارهاي وارد به قالب، قبز از ارفتن بتن، باعث ريختن قالب يا خيدز   استفاده مي

 .برداشتن آن نشوند

هاياطمينانپايه-الف

هستند كه ااه توسط مهاربنديهاي افقي يا مورب به يالديگر  ها اعضاي منفردي اين پايه

ها را افزايش داده و ظرفيت بداربري آنهدا را    اين مهاربندها ريزيديته پايه. شوند بسته مي

 .كنند بيشتر مي

ها بايد به دو مسئله توجه ويژه مبذول داشدت تدا حدداكثر ظرفيدت      در حين نصب پايه

ها كامال بسدته شدده    نخست آناله بايد با  و پايين پايه .ها بالار ارفته شوند باربري پايه

دوم آنالده بايدد بدا    . باشند تا از ت يير مالان افقي آنها به هنگام استفاده جلدوايري شدود  

استفاده از مهاربندهاي دو طرفه  دريب  غدري پايده را كداهش داده و بددين وسديله       

ريزد  بسرعت بر روي قالب مي معمو  بتن از ارتفاع،. ظرفيت باربري آن را افزايش داد

در هدر دو  . شدود  و يا توسط دمپرهاي كوچك، روي من قه محدود مورد نظر ريخته مي

شدود و ممالدن اسدت     حال در نزديالي محوطه مورد نظر نيروهاي رو به با  ايجاد مدي 

 به همين دليز متصز كردن با ي پايه به قالب . قالب از روي يك يا چند پايه بلند شود
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 .يين آن به يك كف محالم،  روري استو پا

 10هداي مسدت يز از    هاي ارد و يا عرا مق ع پايده  بهتر است حداقز ق ر مق ع پايه

. متر يالپارچه و پس از آن وصله بخورندد  4ها بايد تا ارتفاع  پايه. سانتيمتر كمتر نباشند

وزن آنهدا   نسدبت مقاومدت بده   . هاي چوبي نسبتا ارزان بوده و تهيه آنها آسان است پايه

ت بيدق طدول دقيدق    . زياد بوده و اتصال و برداشتن مهاربنديهاي آنها بسيار راحت است

ايدن كدار در   . پدذيرد  پايه با فاصلة بين كف و زير قالب با استفاده از دو اوه انجام مدي 

 .شود هاي فلزي با استفاده از حالهاي پيچي انجام مي مورد پايه

سر فوقاني پايه توسط . روند زير قالب تيرها بالار ميبراي نگهداري  Tهاي با كلگي  پايه

 .شوند دو عدد مهاربندي مورب به پايه بسته مي

 



 wwww.icivil.irایت تخصصی مهندسی عمران س

 

 55 

برجهايچوبيوفلزي-ب

معمدو ً  . براي دالهاي طبقات بلند، بهتر است از برجهاي چوبي و فلزي اسدتفاده شدود  

ل نهدالي  شدود تدا ت بيدق طدو     چند جك در پايين و در با ي اين برجها قدرار داده مدي  

مهاربندي . شود ت يير مالان دادن اين برجها توسط قرقره انجام مي. بساداي انجام پذيرد

 (.22شالز )افقي و مورب براي جلوايري از ت يير شالز برج  روري است 

 

هاياطمينانطراحيپايه-پ

با ظرفيت  17براي طراحي يك پايه، بايد بار محوري وارد بر آن بدست آيد و از راب ه 

 .اربري پايه اطمينان كنترل شودب

 براي پايه با مق ع مست يز 

(17    )
2c

)d/l(

E3.0

A

P
f  

 در راب ه فوق

p  نيروي نهايي مجاز وfc    ،تنش فشاري در پايه در امتدداد تارهداE    مددول ا ستيسديته

 (ميليمتر 3با كسر )كوچالترين بعد واقعي  dچوب در امتداد تارها، ارتفاع خالص پايه، 

. بيشدتر باشدد   30هرادز نبايدد از    d/1مقدار . باشند س ح مق ع پايه مي Aمق ع پايه و 

 براي محاسبات، نخست از راب ة
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(18   )
2c

)d/l(

E3.0
f  

 تنش مجاز پايه و سپس از راب ة

(19  )AfP c  

 .آيد مقدار نيروي نهايي مجاز در پايه اطمينان بدست مي

متدر از جدنس چدوب     6/3سانتيمتر و بده طدول    8×12ل، اار يك پايه به ابعاد براي مثا

 :بلوط موجود باشد

508.46
7.7

360
d/l  

2

2c cm/kg8.15
)8.46(

1150003.0
f 


 

kg14237.117.78.15P  

قالبتيرودال

 كليات

 :از جمله. دالهاي طبقات داراي انواع مختلفي هستند

ال با لگنهداي فلدزي يدا فدايبراالس، سدقف  نده       تير و دال، دال تخت، دال قارچي، د

 .زنبوري، دال با صفحات چين خورده و غيره

 .مورد بررسي قرار ارفتند 6-6بارهاي وارد به قالب تير و دال در بخش 

 قالب تير بتن آرمه  24يك قالب كف بتني به سيستم تير و دال و در شالز  23در شالز 



 wwww.icivil.irایت تخصصی مهندسی عمران س

 

 57 

 .اند نشان داده شده

سدانتيمتر و   2هداي قالدب دال    سانتيمتر و تخته 3هاي كف تيرها  حداقز  خامت تخته

براي طراحي قالب تير و دال بتني بايد اامهداي  . سانتيمتر است 2هاي تيرها  قالب اونه

 :زير برداشته شوند

 .بار واحد س ح وارد بر قالب كف بدست آيد( 1)

 .انتخاب شوند( پوشش)مشخصات قالب كف دال ( 2)

ها از يالديگر بر اساس مقاومت يا ت يير شدالز قالدب كدف محاسدبه      هفاصله تيرچ( 3)

 .شود
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ها بدست آيند و تختة تاليه  ها، مشخصات تيرچه با توجه به بار وارد و دهانة تيرچه( 4)

 .ااهي انتخاب شود

ها، از روي بارهاي متمركدز وارد از   در صورت نياز به شاهتيرهاي نگهدارندة تيرچه( 3)

 .شاهتيرها، مشخصات آنها بدست آيد ها و دهانة تيرچه

هداي اطميندان از يالدديگر بدا توجده بده بداز و         نوع، ابعاد، طول و فاصلة ايمن پايه( 6)

 .ها بدست آيند مقاومت شاه تيرها و نيز ظرفيت پايه

 

مثالطراحيقالبتيرودال

زير اطالعات طراحي بشرح . مد نظر قرار دارد 23طراحي قالب تير و دال م ابق شالز 

 :هستند

 23ابعاد ق عات طبق شالز 

كيلوارم بر متدر مربدع بده دليدز فعاليتهداي       230بار وارد به دال، عالوه بر بار مردة بتن 

 ساختماني

 سانتيمتر 3تخته كف قالب تير به  خامت 

 سانتيمتر 3/2تخته كف قالب دال به  خامت 

 .اند ساير اطالعات روي شالز داده شده



 wwww.icivil.irایت تخصصی مهندسی عمران س

 

 59 

 :پذيرد زير انجام ميطراحي قالب طبق روند 

هاياطمينانزيرقالبكفتيرپايه-الف

m

t
63.025.035.04.265.035.0q  بار كز وارد به قالب كف تير 

 :هاي زير قالب كف تير از هم باشد در صورتي كه فاصله پايه

cm7.4dcm15b:خمش قالب كف  

3
2

4
3

cm2.55
6

7.4
15W,cm8.129

12

7.4
15I  

cm7.91l2.5580
12

l3.6 2




 

 :كف بره قالب

2

l3.6
V


 



 wwww.icivil.irایت تخصصی مهندسی عمران س

 

 61 

cm179l12
7.415

l15.3
5.1H 


 

 :افتاداي قالب كف با فرا يالسره بودن قالب روي تاليه ااهها

cm5.117l
270

l

8.129115000185

l3.6
D

4





 

 .شود سانتيمتر تعيين مي 90ها در زير قالب كف تير برابر  بنابراين فاصله پايه( 1)

kg567903.6P بار وارد به شمع 

cm265)550(320l  

 .شود سانتيمتر انتخاب مي 6×6ابعاد مق ع پايه اطمينان برابر ( 2)

2

2c cm/kg16
)7.5/265(

1150003.0
f 


 

kg567kg5763616P ظرفيت باربري 

هايزيرقالبكفدالتيرچه-ب

cm2.2dcm1b   مشخصات قالب كف براي 

43 cm89.0Icm81.0w   ر عرايك نوار يك سانتيمت 

22 cm

kg
061.0

m

t
61.025.04.215.0q  

 :باشد 1lها از هم  اار فاصله تيرچه

cm9.112l81.080خمش  
12

l061.0
M 1

2
1 


 

بره  
2

l
061.0v 1 
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cm577l12
2.212

l061.0
5.1H 1

1 



 

 افتاداي

cm7.104l
270

l

89.0115000185

l061.0
D 1

1
4
1 


 

 .شود نتيمتر انتخاب ميسا 100هاي زير قالب كف دال برابر  بنابراين فاصلة تيرچه( 3)

هاشاهتيرهايزيرتيرچه-پ

cm7.19dcm7.4b  

43 cm2994Icm304w ها مشخصات تيرچه 

cm/kg1.6100061.0q  

 :باشد 2lها از هم برابر  در صورتي كه فاصله شاهتيرهاي زير تيرچه

cm220l30480خمش
12

l1.6
M 2

2
2  

 بره
2

l
1.6V 2 

cm9.242l12
7.197.42

l1.6
5.1H 2

2 



 

  افتاداي

cm320l
270

l

2994115000158

l1.6
D 2

2
4
2 



 

 .شود سانتيمتر انتخاب مي 220فاصله شاهتيرها از هم برابر ( 4)

هايزيرشاهتيرهاپايه-ت
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 آيد، بايد  ها بصورت متمركز بر روي شاهتيرها وارد مي از آنجا كه بار ناشي از تيرچه

 .روه آزمون و خ ا بدست آيد دهانة شاهتيرها به

cm7.29dcm7.9b مشخصات شاهتير 

23 cm80.6Icm626W  

kg134222010006.0V1 بار متمركز هر تيرچه 

 سانتيمتر 200ها از هم برابر  فاصله پايه( 3)

cm.kg5008080626   مجازM   : خمش 

  Mموجود  ~cm.kg50325با تقريب قابز قبول است   

22 cm/kg12cm/kg5.10
7.197.9

1342
5.1H 


  :بره 

 .دهد به همين ترتيب، كنترل افتاداي نيز جواب مناسب مي

kg2684220200061.0P    :بار وارد بر هر شمع 

cm28040320l  

 .شود سانتيمتر انتخاب مي 10×10اي به ابعاد  پايه

2

2c cm/kg3.41
)9.28(

1150003.0
f 


 

kg2684kg4130P مجاز 
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هداي تاليده اداهي و غيدره نيدز        زم به تذكر است كه بايد براي وسايز اتصدال، تختده  

 .محاسبات  زم انجام پذيرند

قالبلغزان

هداي   هايي مانند سيلوها، سداختمانها، دودكشدها، پايده    از قالب ل زان براي احداث سازه

هداي از   نمونه 2-2-4ش در بخ. شود پلها، برجها و منابع هوايي آب و غيره استفاده مي

در . كردند نشدان داده شددند   قالبهاي ل زاني كه روي س وح افقي يا شيبدار حركت مي

ادردد   اين بخش تو يحات مختصري راجع به قالبهاي ل دزان سد وح قدالم ارالده مدي     

 (.26شالز )
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 :اجزاي اصلي تشاليز دهندة يك قالب ل زان عبارتند از

 ن در تماس بوده و از جنس چوب، تخته چند  اين صفحات با بت. پوشش صفحات( 1)

پوشش فو دي نسبت به چوبي با بتن اص الاك كمتدري دارد ولدي   . باشد و يا فو د مي

متدر   3/1تدا   1ارتفداع صدفحات پوشدش معمدو  بدين      . در عوا وزن آن بيشتر است

حداقز فاصلة صفحات پوشش چوبي براي آناله بدتن در اثدر حركدت    . شود انتخاب مي

 .سانتيمتر است 12رو به با  كنده نشود، قالب 
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پشت بندهاي افقي، پوشش معمو  توسط دو يا سه رديف پشت بند افقدي در هدر   ( 2)

 :علز قرار دادن اين پشت بندها عبارتند از. شود طرف، در راستاي  زم نگه داشته مي

ال نگهداري پوشش در محز مربوطه، حمز كردن سالوي كار و داربست آويزان و انتقد 

 بندي نيروي با  برنده از يوغ به سيستم قالب

اين عضو شامز ق عة افقي متصز به جك بعالوه دو ق عة رژيد قالم است كه . يوغ( 3)

از طريق پشت بندهاي افقي به پوشش و نيز سالوي كار و سالوهاي آويزان متصز شده 

 .است

مشبك كه بر روي  اين سالو معمو  از تعدادي تخته يا صفحه فو دي. سالوي كار( 4)

كداراران و سداير عوامدز    . شدود  اند تشاليز مدي  هاي چوبي يا فو دي قرار ارفته تيرچه

اجرايي بر روي اين سالو به كارهايي از قبيز پيچانددن جدك، كمدك بده تخليده بدتن،       

 .پردازند لرزاندن بتن و تنظيم تراز قالب مي

 يا دو نفر روي آن نشسته و اين داربست از قالب آويزان شده يك . داربست آويزان( 3)

 .پردازند به پرداخت س ح بتن و صاف كردن خراشهاي ناشي از حركت قالب مي

نيروهاي ناشي از قالب ل زان از وزن مرده ارفته تا بارهداي زندده از طريدق    . جالها( 6)

هيددروليالي و بدادي     ايدن جالهدا بده صدورت دسدتي،     . شدوند  يوغ به جالها منتقز مدي 

(pneumatic)  نمايندد  دارند و نيروي  زم براي بدا  بدردن قالدب را تدأمين مدي     وجود .
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هاي حك جزء عناصر اصلي باربر در سازه قالب بوده و فاصلة آنهدا از يالدديگر و    ميله

 .ق ر آنها تابع بارهاي وارده و اص الاك بتن با قالب است

. شود ميهاي ميله باعث با  رفتن قالب  در جالهاي دستي پيچاندن يك مهره روي رزوه

جهت جلوايري از پيچيدن مجموعه قالب، پيچها يك در ميان چپ ارد و راست ادرد  

 .هستند

در جالهداي  . با  رفتن يالنواخت قالب بصورت افقي از اهميت زيادي برخوردار است

توان تمام جالهدا را بده يدك دسدتگاه كنتدرل مركدزي        هيدروليك و بادي از آنجا كه مي

 .ت بيشتري برخوردار استمتصز نمود، اين امر از سهول

پس از بستن تمام ق عات قالب ل زان روي پايه مربوطه، بتن بآهستگي در قالب ريخته 

وقتي بتن پايين قالب سختي  زم را بدست آورد، حركت قالب رو به با  آغاز . شود مي

ايدن سدرعت   . سرعت اين حركت بستگي به سرعت كسب مقاومت بدتن دارد . شود مي

جهدت  . سدانتيمتر در سداعت باشدد    30سانتيمتر در ساعت تا ااه  3/7تا  3تواند از  مي

. اي در محدز حا در باشدد    ريدزي بايدد همدواره شدخص بدا تجربده       تنظيم سرعت بتن

هاي جك كه  ميله. شوند ميلگردهاي آرماتور همزمان با با  رفتن قالب در محز بسته مي

شدوند و پدس از    متصدز مدي  در دو طرف بصورت نر و ماده هستند در موقع  زم بهدم  

 .شوند پايان كار از داخز غالف بيرون آورده مي
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 :آيد بدست مي( 20)فشار هيدرواستاتيك بتن به قالب ل زان از راب ة 

(20   )
8.17T

R5.53
5.0P


 

 .اند معرفي شده 4-6-6پارامترهاي راب ه فوق در بند 

بنددي،   جزليات كارااهي قالب خوانندة عالقه مند براي كسب اطالعات بيشتر در مورد

تواند بده   روشهاي ساخت قالب، چگونگي قالب برداري و قالبهاي بتن پيش ساخته، مي

بندي ترجمه كاميار سل اني عربشداهي بدا همالداري دكتدر مهددي       كتاب راهنماي قالب

 .قاليبافيان مراجعه نمايد
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آرماتوربندي

 كليات

ياد و مقاومت كششي آن نسدبتا كدم   بتن جسمي است شالننده كه مقاومت فشاري آن ز

براي رفع اين نقيصه از فو د كه تداب كششدي زيدادي داشدته ولدي بده عوامدز        . است

ميلگردهاي فو دي يدا پروفيلهداي   . شود خورندة جوي بسيار حساس است استفاده مي

فو دي در بتن قرار ارفتده و پدس از سدخت شددن آن يدا بدتن عملالدردي هماهندن         

كه باعث استرداي روزافدزون مدورد اسدتفاده اعضداي بدتن آرمده       عملالردي . يابند مي

 .ارديده است

اي سازمان يابد كه در حدداقز زمدان و بدا صدرف حدداقز       كار آرماتوربندي بايد بگونه

انرژي، بدون قرباني كردن خصوصيات فني  زم براي كار، ميلگردها طبدق مشخصدات   

بها قرار ايرند و كلية ايدن كارهدا بدا    حمز، انبار، بريده، خم شده و در محز  زم در قال

دستيابي به اين مهم، مستلزم شناخت دقيدق از مصدالح   . صرف كمترين هزينه توأم باشد

 زم و موجود، وسايز  زم، كيفيت مورد نياز، فعاليتهاي  زم براي دستيابي بده كيفيدت   

 .مزبور و در آخر، چگونگي بالارايري نيروي انساني ماهر است
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لگردهاوروشهايبررسيآنهامشخصاتمي

 انواعميلگرد

 :بندي كرد توان ميلگردها را به روشهاي اونااوني طبقه ب ور كلي مي

 .هاي پالستيك فو د، كابلهاي فو دي فو دي، رشته: از نظر مصالح( 1)

 .ارم نورد شده، سرد اصالح شده، ارم عمز آمده: از نظر روه ساخت( 2)

 (TOR)ار، آجدار پيچيده ساده، آجد: شالز مق ع( 3)

 نوع عملالرد در بتن( 4)

معمو  روه ساخت و شالز مق ع مهمترين تأثيرها در خصوصيات و موارد استفاده از 

 .ميلگرد دارند

 

روشساختوتأثيرآنبرمشخصاتمكانيكي

 .فو د ارم نورد شده داراي مقادير مشخص كربن اوارد، فسفر و ساير مواد است

پذير بوده و در هنگام كشديده شددن، قبدز از اسديختگي        كامز شالزاين فو د معمو

 (a-1شالز )دهد  ت يير شالز زيادي از خود نشان مي

براي افزايش مقاومت فو د در كارخانه ذوب آهن، به مقدار كربن، منگنز يدا سديليالون   

 شود كه عالوه بر افزايش مقاومت، شالز پذيري  شود و اين كار باعث مي آن ا افه مي
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 .فو د نيز كاهش يابد

 bشود به اين ترتيب كه فو د  ااه به منظور افزايش مقاومت، از اصالح ارم استفاده مي

. شود درجة سانتيگراد حرارت ديده و ب ور نااهاني سرد مي 900تا  800درجة حرارت 

درجده سدانتيگراد حدرارت ديدده و بتددريج سدرد        400تا  300سپس تا درجة حرارت 

. شدود  به اين ترتيب شالز بلورها عوا شده و مقاومدت فدو د بيشدتر مدي    و . شود مي

تنش (. b-1شالز )دهد  تنجش، ناحية تسليم نشان نمي –چنين فو دي در منحني تنش 

درصدد در نظدر ارفتده     2/0جاري شدن اين فو د، معمو  تنش متناظر تنجش مانداار 

 .شود مي

رود و  مناً از تنبجش نهدايي   د بالار مياصالح سرد نيز به منظور افزايش مقاومت فو 

 .كاهد با ت يير شالز نسبي در هنگام اسيختگي آن مي

 براي اصالح سرد، فو د در حالت سرد كشيده شده و تنش در آن از تنش جاري شدن 
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بدا چندد بدار    . نمايدد  اين كار شبالة بلوري را ت يير داده و فو د را سخت مدي . اذرد مي

هاي نورد و كاستن از ق در آن، فدو د داراي    ن آن از ميان قرقرهكشيدن فو د يا اذراند

 (.c-1شالز )شود  مقاومت نهايي بسيار زيادي مي

حد جداي شددن و ت ييدر شدالز نسدبي معدادل اسديختگي از مهمتدرين خصوصديات          

 .ميلگردهاي فو دي هستند

بتن تدنجش   ميلگردهايي كه در بتن آرمه بالار مي روند معمو  بر سه نوع نرم با نمودار

 داراي 

 

شكلظاهريمقطع

 A-I)ميلگردهاي با س ح صاف و مق ع دايدره كامدز معمدو  از جدنس نرمده هسدتند       

هر چند كه ميلگردهداي صداف بعندوان ميدز     (. استاندارد اروپايي S220شوروي معادل 

. كيلوارم بر سانتيمتر مربع نيدز موجدود هسدتند    10000مهار با حد جاري شدن ااه تا 

اي صاف بعنوان تنن تير و ستون، ميلگردهداي حرارتدي دالهدا و ميلگردهداي     ميلگرده

اصلي و خمشي منابع آب و سازه هايي كه ترك خورداي در آنها بسيار مهم است بالار 

. ميلگردهاي آجدار، داراي برجستگيهايي در سد ح ميلگدرد بندام آج هسدتند    . مي روند

ايدن ميلگردهدا ممالدن اسدت نديم      . وظيفه آجها افزايش پيوستگي بتن و ميلگرد اسدت 
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و ( استانداردهاي اروپايي S400و  S300شوروي  بترتيب معادل  A-IIIو  (A-IIسخت 

هدر چندد شدالز    . باشند( استانداردهاي اروپايي S600شوروي معادل  A-IV)يا سخت 

متفاوت است ولي تشخيص خصوصديات مالدانيالي    A-IIIو  A-IIظاهري ميلگردهاي 

بدا پيچانددن ميلگردهداي آجددار،     . آزمايشهاي  زم ميسر نيسدت  ميلگردها جز با انجام

بدست مي آيد كه حد جاري شدن آن بيشدتر و تدنجش نهدايي آن     (TOR)ميلگرد تور 

برابر ق ر آن كمتر باشدد و يدا    10در صورتي كه اام مارپيب اين ميلگرد از . كمتر است

در . لگدرد انجدام شدود   برآمداي تيرة وسط آن كم باشد بايدد آزمايشدهاي  زم روي مي  

صورت كم بودن بيش از اندازة اام مارپيب، احتما ً ميلگرد، بيش از اندازه ترد خواهدد  

 .بود

 



 wwww.icivil.irایت تخصصی مهندسی عمران س

 

 73 

مشخصاتميلگردها

مهمترين مشخصه هاي ميلگد عبارتند از شالز ظاهري ، سد ح مق دع ، مقاومدت حدد     

ه راجدع بد  . و جدوه پدذيري   ( تنجش نهايي)جاري شدن و اسيختگي ، شالز پذيري 

جوه پذيري عبدارت اسدت از قابليدت    . موارد ماقبز آخر مختصر تو يحي اراله شد 

ميلگرد جهت جوه شدن ب وري كه تركخورداي يا ساير نواقص در اثر جوه شددن  

اين مشخصه بخصو  در مورد شباله هاي پيش ساخته يا وصدله  . در آن بوجود نيايد 

گرد ارم نورد شده و نيز فو د با ميل. هاي جوشي يا ميله هاي مهاري بسيار مهم است 

 . آلياژ كم يا كربن كم ، جوه پذيري بسيار خوبي دارند 

 

آزمايشهايكنترلكيفيتميلگردها

آزمايشهاي كنترل پس از تحويز فو د بده كاراداه    ايران انجام 18-4طبق آلين نامة ملي 

تن كمتر باشد  30اجباري بوده و فقط وقتي وزن كز ميلگرد مصرفي در يك كارااه از 

 . ، مي توان به تشخيص دستگاه نظارت از انجام اين آزمايشها چشم پوشيد 

آزمايشهاي كنترل براي تعيين حدد جداري شددن تداب كششدي ، تدنجش نهدايي روي        

در . هايي صورت مي پذيرد كه بددلخواه و ب دور پراكندده برداشدته شدده باشدند        نمونه

 . نيز روي فو د انجام شوند  صورت  رورت ممالن است آزمايشهاي ديگري



 wwww.icivil.irایت تخصصی مهندسی عمران س

 

 74 

تدن   30در صورتي كه شرايط ديگري پيش بيني نشده باشند ، تعداد نمونده بدراي هدر    

تن در نظر ارفته  30تن نيز در محاسبة تعداد نمونة  زم ،  30مقدار ا افه بر مضرب )

 . عدد مي باشد  3و براي هر يك از ق رهاي مورد استفاده ، ( مي شود

 : يلگردها ، با انجام آزمايشهاي زير انجام مي پذيرد كنترل كيفيت م

 

آزمايشكشش

در اين آزمايش ميلگرد به طول مشخص در فالهاي يك دستگاه كشدش قدرار ارفتده و    

در روي يك صفحة مدرج نيروي وارد به ميلگرد مشخص شده و در . كشيده مي شود 

از . شدود  ز رسدم مدي  ت ييدر شدال   -روي يك استوانه متصز به دستگاه ، منحندي نيدرو   

. آزمايش فوق مي توان حد جاري شدن ، تاب كششي و تنجش نهدايي را بدسدت آورد  

. حد جاري شدن ، مهمترين مشخصه ميلگرد از نظر طراح سازه هاي بتن آرمده اسدت   

درصد كمتر باشد نه تنها شالز پدذيري ق عده    8در صورتي كه تنجش نهايي ميلگرد از 

اسيختگي ترد سازه وجود دارد ، بلاله كار كدردن بدر روي   بتن آرمه كم بوده و احتمال 

 . ميلگرد در كارااه نيز مشالز مي شود 

آزمايش كشش كمتدر از مقددار مدورد انتظدار      3يالي از  yfاار نتيجة حد جاري شدن 

 : ام باشد  iآزمايش نتيجة  jfاار . ميلگرد ديگر نيز آزمايش شوند  3باشد ، بايد 
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 خ اي كوادراتيك نسبي  

 yfميلگردها قابز قبول هستند ( 1-3)

)21(fm   = مقدار مشخصه تجربي 

  yfميلگردها قابز قبول نيستند ( 2-3)



آزمايشتاشدگي

در اين آزمايش با توجه به ق ر ميلگرد ، آن را توسط دسدتگاه مالدانيالي خدم نمدوده و     

، 18-4طبق آلين نامده ملدي   . تركها و يا پوسته شدن احتمالي آن را مشاهده مي تمايند 

درجه خم شده سپس نيم ساعت در آب جوشدانده شدده و سدپس     43ميلگرد تا زاويه 

در صورت مشهود نبودن نقدص در ميلگدرد   . درجه باز مي شود  3/22م آن به مقدار خ

در صورت مشاهدة نقص بايد سه ميلگرد ديگر نيز تحدت  . استفاده از آن بالمانع است 

ميلگرد وقتي قابز قبول است كه نتايج آزمدايش هدر سده ميلگدرد     . آزمايش قرار ايرند 

 . اخير ، قابز قبول باشند 
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جوشپذيريآزمايش

در صورتي كه جوه پذيري ميلگردها محز ترديدد باشدد ، بايدد قبدز از شدروع كدار       

. تعدادي نمونة جوه شده تهيه شوند و تحت آزمايش كشش و تاشداي قدرار ايرندد   

نتيجة آزمايش كشش وقتي ر ايتبخش است كه مق ع اسيخته شده در محز جوه يا 

وقتي ر دايتبخش اسدت كده در اثدر خدم      نتيجة آزمايش تاشداي . مجاورت آن نباشد 

 . كردن در من قه جوه شده ترك بوجود نيايد 

اتصدال   300در حين انجام كار نيز براي حصول اطمينان بايد سه سري نمونه براي هدر  

اتصال در مورد فو د سخت تحدت   130در مورد فو د نرم و سه سري نمونه براي هر 

مونه يالي بدراي آزمدايش كشدش و ديگدري     هر سري شامز دو ن. آزمايش قرار ايرند 

براي فو دهاي اصالح شده در صورت ت يير جوشالاري . براي آزمايش تاشداي است 

و يا وسيله و شرايط كار بايد سه سري نمونه تهيه و پس از حصدول اطميندان از قابدز    

 . قبول بودن نتيجة آزمايشها كار را ادامه داد 

 

تهيةميلگردها

 10تدا   6ميلگرد با ق ر كم بدين  . از نزديالترين محز ممالن تهيه نمود  ميلگردها را بايد

وزن اين . ميليمتر مي توانند به صورت شاخه اي يا بصورت قرقره و كالف تهيه شوند 
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براي استفاده از ميلگرد در كاراداه  . كيلوارم است  1300تا  300كالفها يا قرقره حدود 

مسدتقيم   كرد و ميلگرد را كشديد تدا بصدورت     بايد يك لولة فو دي از داخز قرقره رد

استفاده . راست كردن نهايي ميلگرد با پتالهاي چوبي انجام مي پذيرد ( . 4شالز )درآيد 

از پتك آهني ، باعث پيدايش دندان موشي روي ميلگدرد و در نتيجده كداهش ظرفيدت     

 . باربري آن مي شود 

متدري بدراي    18و )ي متدر  12ميلگردهاي با ق ر هداي بيشدتر بصدورت شداخه هداي      

هر چه طول ميلگرد بيشتر باشد ، درصد افت . عر ه مي شوند ( ميلگردهاي آمريالايي

 12ااه براي حمز ميلگردهاي . و ريز كمتر و در عوا حالز و نقز آن مشاللتر است 

اين امنر منجر به ايجاد تنش هاي پس ماندد در  . متري نيز آنها را از وسط خم مي كنند 

بده  . ي اردد و ظرفيت باربري ميلگرد در آن نق ه كاهش مدي يابدد   قسمت خم شده م

همين دليز بايد از اين عمز احتراز شود مگر ايناله قسمت خم شده ، بريده شدود و از  

در مورد كالف ، از آنجا كه نسبت به شعاع خم به ق ر ميلگرد بسيار . آن استفاده نشود 

 .  زياد است ، تنش پس ماند مزاجم ايجاد نمي شود

در موقع سفاره ميلگرد و تحويز ارفتن آن بايد توجه داشت كه احتما ً وزن ميلگدرد  

درصد با وزن  12تا  5درصد و وزن ميلگرد ساده در حدود  10آجدار در حدود 

صداني باشدد ، بده ازاي وزن    اادر ايدن تفداوت در جهدت نق    . اسمي آن متفاوت اسدت  
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سفاره داده شده ، طول بيشتري ميلگدرد در دسدت اسدت و در صدورتي كده تفداوت       

بصورت ا افي باشد ، طول در دسترس كمتر بوده و ممالدن اسدت كاراداه بدا كمبدود      

 . ميلگرد مواجه شود 

 . اخد اواهينامة مشخصات ميلگرد از كارخانة سازنده ،  روري است 

 

وانباركردنميلگردهاحمل،بارندازي

محموله هاي ميلگردي كه توسط باركشهاي كفي و يا راه آهن به محز كارااه حمز مي 

شوند ، بايد به نحوي تخليه شوند كه  من صدمه وارد نياوردن به كاراران ، خود نيدز  

براي تخليه از وسايلي مانند جرثقيلهايي كه بر روي كاميون نصدب شدده   . آسيب نبينند 

جرثقيلهاي بزرگ با سري براي كارهاي بزرگ و يا ديلم براي اهرم كردن در زيدر   اند ،

. ميلگرد و تخليه تك تك ميلگردهاي براي محموله هاي كوچك اسدتفاده مدي نمايندد    

براي تخليه ميلگردها با ديلم حتماً بايد توسط چند عدد الوار ، س ح شيبداري از كفدي  

ا روي آن ب لتندد و در نتيجده افتدادن روي زمدين     تا كف زمين بوجود آورد تا ميلگرده

براي جلوايري از خرابي كفي ، در طرفي كه تخليه از انجا صدورت مدي   .آسيب نبينند 

تخليه ميلگردها بايد حتي المقدور در . پذيرد ، چند پايه در زير كفي قرار داده مي شود 

 ة حمز ا افي در محيط محز انبار نهايي صورت پذيرد تا از دوباره كاري و ايجاد هزين
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 : چهار عامز مهم در انبار كردن ميلگردها عبارتند از . كارااه جلوايري شود 

 . سهولت تشخيص ميلگردها از هم (1

 . جلوايري از كج شدن ميلگردها (2

 . جلوايري از خورده شدن ميلگردها (3

 . روي آنها سهولت برداشتن ميلگردها و حمز به محز انجام ساير كارهاي  زم بر (4

 : در اين راب ه بايد 

ميلگردها از نظر نوع و از نظدر ق در از هدم تفاليدك اردندد بده ايدن معندي كده          -الف

ميلگردهاي نرم ، نيم سخت ، هر كدام در محلي جدااانده قدرار ايرندد و هدر كددام از      

براي اين كار مي توان از فرو كردن چهار تراشهاي . ق رها نيز از ديگري تفاليك اردد 

وبي در كف انبار و قرار دادن ميلگردهاي هدر ندوع در بدين دو تدا از چهدار تراشدها       چ

 . استفاده كرد 

كف مناسبي براي قرارايري ميلگردها به نحوي درست شدده باشدد كده از آغشدته     -ب

 . شدن ميلگردها به از و خاك و ساير آلودايها جلوايري كند 

و جهت حركدت آنهدا تدا    ( غيره با دست ، جرثقيز و)چگونگي برداشت ميلگردها -پ

 . مرحله نهايي بررسي شود 
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برشميلگردها

ميلگردهايي كه طبق جدول آرماتور در اعضاي بتن آرمه بالار مي روندد داراي طدول و   

بده  . متدري بريدده شدوند    12طولهاي مزبور بايد از يك شاخة . شالز مشخصي هستند 

در اعضاء به نحوي باشند كه عددد   همين دليز بهتر استا طول ميلگردهاي مورد استفاده

متر داشته باشند تا بده   6و  4و  3و  4/2و  2و  2/1را عاد كنند يعني طولهايي برابر  12

قبز از بريدن ميلگردهدا بده طدول  زم ،    . اين ترتيب مقدار افت و ريز به حداقز برسد 

متدر   1ر حدود متر و عر ش د 9بايد آنها را روي ميز آرماتوربندي كه طول آن تقريباً 

براي بريددن ميلگردهداي   . است قرار داده و با اب طولهاي  زم را عالمت اذاري كرد 

ميلگردهاي با . ميليمتر مي توان از قيچيهاي دستي آرماتوربندي استفاده كرد  12تا ق ر 

شدوند بريدده    ميليمتر با قيچيهاي اهرم داري كه روي يك پايه پيب مدي  24ق ر بيشتر تا 

براي ق رهاي بيشتر مي توان از ايوتين هاي برقي و دسدتگاه بدره اكسدي    . مي شوند 

 . استيلن استفاده كرد 

در مورد ميلگردهاي تور بايد توجه داشت كه دو انتهاي ميلگرد چون در فدك دسدتگاه   

 . پيچش قرار داشته اند ، نپيچيده اند و بنابراين بايد بريده و دور انداخته شوند 
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اخمكردنميلگرده

 12آرماتورهاي با ق ر كمتدر از  . ميلگردهاي آرماتور بايد طبق نقشة اجرايي خم شوند 

 3كه با جدوه دادن دو ق عده ميلگدرد     Fميليمتر را مي توان به كمك آچارهاي بشالز 

شدوند   سانتيمتر از هم به يك ميلگرد بلند هم ق در درسدت مدي    3سانتيمتري به فاصلة 

ميلمتر بهتر است ب ور مالدانيالي   12د به ق ر بيش از ولي ميلگر. ب ور دستي خم كرد 

حداقز ق ر فلالة خم كن بر اساس آلين . و با عبور از دستگاه مجهز به فلاله خم شوند 

 . اراله شده اند  1در جدول  18-4نامة 

سرعت خم كردن ميلگرد بستگي به ندوع فدو د و   . ميلگردها بايد بآهستگي خم شوند 

درجدة سدانتيگراد   + 3هنگامي كه درجة حرارت محديط از  . درجة حرارت محيط دارد 

كمتر است بايد هم سرعت خم كردن را كاهش داد و هم ق ر فلاله خم كدن را نسدبت   

درجدة   -3در درجدة حدرارت كمتدر از    . افدزايش داد   1به مقدادير مدذكور در جددول    

ز با تصويب خم آرماتورها نبايد ج. سانتيگراد بايد از خم كردن ميلگردها اجتناب شود 

 . دستگاه نظارت باز شود 

متدر مدي    9/0متر و ارتفاع  1متر ، عرا  10تا  6ميز كار آرماتوربندي معمو ً به طول 

بدراي تسدهيز حركدت    . در انتهاي آن يك فلالة خم كن نصدب ارديدده اسدت    . باشد 

ميلگردها ، مي توان در روي ميز تعدادي روليك نصب كرد تا حركدت ميلگردهدا روي   
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حتي المقدور بايدد در روي نقشده   . به سمت خم كن به سهولت بيشتري انجام يابد آن 

از دادن زوايا در مورد خمها اجتناب نموده و زاوية خمها را با نسبت افقي به قالم نشان 

 . داد 

 . روند خم كردن ميلگردها ، بستگي به تجربة آرماتوربند دارد 

 

:وصلةميلگردها

اين وصله به روه پوششي ، مالدانيالي، يدا   . ا بهم وصله شوند ااه  زم است ميلگرده

در روه پوششي دو ميلگرد را در محز مربوطه در كنار هم به . جوشي انجام مي شود 

طول مزبور بر حسب . اونه اي قرار مي دهند كه در طول معيني روي هم قرار بگيرند 

يلگرد در آلدين نامده   كششي يا فشاري بودن ميلگرد و ق ر و شالز و حد جاري شدن م

 . هاي بتن آرمه ذكر ارديده است 

در روه مالانيالي ، با استفاده ازپيب و مهره و يا كام و زبانه دو ميلگرد بهم متصز مدي  

 . شوند 

در روه جوشي ، دو ميلگرد با استفاده از دو ميلگرد پوششي و يا غالف و يا به روه 

ين نامه ها مقدرر مدي دارندد كده يدك      بسياري از آل. نوك به نوك بهم متصز مي شوند 

براي . درصد مقاومت جاري شدن ميلگرد را دارا باشد  123وصلة جوشي بايد حداقز 
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جوشالاري از روه جوه دادن ترميت ، روه جوه دادن با اكسدي اسدتيلن ، روه   

 . جوشالاري مقاومتي و غيره استفاده مي شود 

 10نبايدد از   1dو  83/0نبايدد از   2d/1dنسدبت  . اتصال در كارخانه انجدام مدي شدود    

 . اتصال معمو ً در كارااه انجام مي شود . ميليمتر كمتر باشند 

 

تميزكردنميلگردها

ميلگردها و نيز آرماتوربندي ساخته شده نبايد به خاك و از ، روغن و اريس و غيدره  

براي رفع آلدوداي  ( . زنن زداي خفيف بالمانع است)آلوده بوده و يا زنن زده باشند 

و زنن زداي مي توان از كشيدن برس زير فو دي بر س ح ميلگردها ، از ماسه پاشي ، 

 . درصد و سپس آب و از راههاي ديگر استفاده نمود  13از شستن با اسيد فسفريك 

حمل،نصبواستقرارميلگردها

نقشه هداي اجرايدي حمدز شدده و مسدتقر و تثبيدت       آرماتورها بايد به محز مذكور در 

. اردند به نحوي كه در حين بتن ريدزي يدا سداير عمليدات سداختماني جابجدا نشدود        

مفتولهدا بايدد نده    . ميلگردها بايد با مفتول آرماتوربندي به نحو مناسبي بهم بسته شوند 

ها را بخوبي چندان خشك باشند كه پيچاندن آنها مشالز باشد و نه چندان نرم كه ميله 

 اين كار نه تنها از جابجا شدن ميلگردها نسبت بهم جلوايري . به يالديگر بفشارند 
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 . نمايد ، بلاله باعث كمانش نالردن ميلگردها به هنگام وقوع زلزله مي شود  مي

 

پوششبينرويميلگرد

موسسة آمريالايي بتن مقرر مي دارد كه ميلگردها به نحوي در قالدب قدرار ايرندد كده     

 : پوشش بتن روي ميلگردها بشرح زير تامين اردد 

 حداقز پوه بتن روي ميلگرد بر حسب ميليمتر  « شرح»

 ( غير پيش تنيده)بتن درجا ( 1)

 73 ..................................................بتن در تماس با خاك كه بدون قالب ريخته شده 

 : بتن در تماس با خاك يا در معرا هوا 

 30 ....................................................................ميليمتر  38تا  20ميلگردهاي به ق ر 

  40 .....................................................ميليمتر و كمتر  16ميلگردها و كابلهاي به ق ر 

 : بتن در معرا هوا يا در تماس با خاك قرار ندارد 

 : دالها ، ديوارها و تيرچه ها 

  40 ....................................................................ميليمتر  38و  44ميلگردهاي به ق ر 

 20 ..................................................................ميليمتر و كمتر  36ميلگردهاي به ق ر 

 : ا و ستونها شاهتيره: تيرها 
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  40 ...........................................ميلگرد اصلي ، تنگها ، كالفها و ميلگرد مارپيب برشي 

 : پوسته ها و سقفهاي صفحات چين دار 

 20 .................................................................ميليمتر و بيشتر  20ميلگردهاي به ق ر 

 12 .....................................................ميليمتر و كمتر  16ردها و كابلهاي به ق ر ميلگ

 ( : كه در شرايط كنترل شده درست شده است)بتن پيش ساخته ( 2)

 : بتن در تماس با خاك و يا در معرا هوا 

 : پانلهاي ديوار 

  40 .....................................................................ميليمر  38و  44ميلگردهاي به ق ر 

  20 ..................................................................ميليمتر و كمتر  36ميلگردهاي به ق ر 

 : ساير اعضا 

  30 ....................................................................ميليمتر  38و  44ميلگردهاي به ق ر 

  40 ....................................................................ميليمتر  36تا  20ميلگردهاي به ق ر 

  30 .....................................................ميليمتر و كمتر  16ميلگردها و كابلهاي به ق ر 

 : ا در تماس با خاك قرار ندارد بتن در معرا هوا ي

 : ارها و تيرچه ها .دالها ، ديو

  30 ....................................................................ميليمتر  38و  44ميلگردهاي به ق ر 
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 16 ..................................................................ميليمتر و كمتر  36ميلگردهاي به ق ر 

  :تيرها ، شاهتيرها و ستونها 

   40ق ر اسمي ميلگرد 16 ..............................................................ميلگرد اصلي 

  10 ................................................................تنگها و ميلگرد مارپيچي برشي  كالفها ،

 : پوسته ها و سقفهاي صفحگات چين دار 

  16 .................................................................ميليمتر و بيشتر  20ميلگردهاي به ق ر 

  10 .......................................................ميليمتر و كمتر  16كابز و ميلگردهاي به ق ر 

ميلگردهاي پيش تنيداي و غيرتنيداي ، غالفهدا و اتصدالهاي    -اعضاي پيش تنيده ( 3)

 : انتهايي 

  73 ..................................................بتن در تماس با خاك كه بدون قالب ريخته شده 

 : بتن در تماس با  خاك يا در معرا هوا 

  23 ..........................................................................ديوار ، دالها و تيرچه ها  پانلهاي

  40 .........................................................................................................ساير اعضا 

 : هوا قرار ندارد  بتن در تماس با خاك و يا در معرا

 20 ...................................................................................دالها ، ديوارها و تيرچه ها 

 : تيرها ، شاهتيرها و ستونها 
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  40 .....................................................................................................ميلگرد اصلي 

  23 ....................................................................كالف ، تنن و ميلگرد مارپيب برشي 

 : پوسته ها و سقفهاي صفحات چين دار 

  10 ........................................................................ميليمتر و كمتر  16ميلگرد به ق ر 

 

توصيه مي شود مقادير فوق الذكر براي شرايط مختلدف محي دي بشدرح زيدر اصدالح      

 ( : 8مرجع شمارة )اردند 

 « حداقز پوشش بتن روي ميلگرد اصلي»  « شرايط محي ي»

 طبق مؤسسه امريالايي بتن  ..................................................: اعضاي داخز ساختمان 

 : اعضاي خارج از ساختمان 

 

درمجاورتآبشيرين-الف

 .....ديوارهاي ساختمان ، سقفها و ساير نواحي با ي س ح خاك با زهالشي خوب ( 1)

 طبق موسه آمريالايي بتن  ..........................................................................................

 طبق موسسه آمريالايي بتن  .........................................................زير س ح خاك ( 2)

 ميليمتر براي تيرها و شاهتيرها  30ميليمتر براي دالها و  40 .........غوطه ور در آب ( 3)
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درنواحيدريايي-ب

 ميليمتر  63الها ، ميليمتر براي د 30 .....................اعضايي كه در معرا موج و يا ( 1)

 ميليمتر براي شمها  73براي تيرها و شاهتيرها و   ذرات ريز آب قرار دارند 

 و ستونها 

 متر پايين تر از متوسط كمترين تراز آب  3براي  .............اعضاي غوطه ور در آب ( 2)

ميليمتدر و           73تا س ح متوسط كمترين تدراز آب  

 ر ميليمت 63براي ساير نقاط 

 ميليمتر  30ميليمتر براي دالها و  40 .................با ي س حي كه در معرا ذرات ( 3)

 براي تيرها و شاهتيرها      . ريز آب قرار دارد 

 : براي حفظ پوشش بتن روي ميلگردها مي توان از وسايز زير استفاده كرد

شباله كنار بروند و بده   كه به دليز ارد بودن دانه ها ممالن است زير. ق عات شن ( 1)

 . همين دليز مناسب نيستند 

براي درست كردن اين لقمه ها ، مالط ماسده و سديمان   . لقمه هاي ماسه و سيمان ( 2)

قبدز از خدتمن ايدره    . به  خامت مساوي پوشش بتن روي ميلگرد تهيه مدي شدود   

مدالط، بددا يددك كدداردك بصددورت شدد رنجي بريددده شددده و در هددر خاندده يددك سدديم  
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پس سخت شدن مالط ، خانه ها ب ور جدااانه خارج . ربندي قرار داده مي شود آرماتو

 شده و زير 

 . ميلگردها به كمك سيم مزبور بسته مي شوند 

 . لقمه هاي كالوچويي و  ستيالي ( 3)

لقمه هداي سديمي در صدورت خورندده بدودن محديط       . لقمه هاي سيمي ، خركها ( 4)

 . مناسب نيستند 

بالار مي روند كه فاصلة شبالة ميلگرد تا كف بتني خيلي زياد اسدت  خركها در مواردي 

از آنجا كده  ( . متر 3/2مثالً  يه فوقاني شبالة آرماتوربندي يك شالودة سيلو به ارتفاع )

خركها معمو ً در شالوده بالار مي آيند و زير خرك بتن نظافت قرار دارد ، امالان زنن 

 . زدن پايه هاي خرك بسيار كم است 

مه ها بايد در فاصلة مناسب از هم قرار ايرند تا در اثر ورود بار به ميلگردها ، مقدار لق

 . پوشش بتن روي ميلگرد كم نشود 

 

رواداريهايآرماتوربندي
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با توجه به رواداريهاي آرماتوربندي كشدورهاي اروپدايي و    CEBكميته بين المللي بتن 

يي و ساير عوامز موثر ، رواداريهاي بشرح آمريالا و با توجه به مسالز اقتصادي و اجرا

 : زير را مقرر مي دارد 

 

 « رواداري بر حسب ميليمتر»  « شرح»

 بريدن ميلگرد ( 1)

L  20 ......................................................................متر يا كمتر  6طول ق عهL  

30L ......................................................................متر  6طول ق عه بزراتر از   

 خم كردن ميلگرد ( 2)

L  10 ...................................................................متر يا كمتر  3/0ابعاد قالبL  

15L ................................متر  3/1متر و كمتر يا مساوي  3/0ز ابعاد قالب بيش ا   

20L ...................................................................متر  3/1ابعاد قالب بزراتر از   

 : پوشش بتن روي ميلگرد (3)

5C ..................................بتن روي ميلگرد از مقدار مقرر پوشش  Cكمتر بودن   

 : بيشتر بودن پوشش بتن روي ميلگرد از مقدار مقرر 

h  10 ..................................................متر يا كمتر  3/0ارتفاع ق عة  بتن آرمهC  

kaveh
Draft
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15C ................متر  3/1متر و كمتر يا مساوي  3/0ع ق عة بتن آرمه بيش از ارتفا   

20C ..................................................متر  3/1آرمه بزراتر از   ارتفاع ق عة بتن  

 : فاصلة ميلگردهاي موازي با هم ( 4)

L 5 ...................متر يا كمتر  03/0ركز به مركز ميلگردهاي موازي هم فاصلة مL  

 متر  20/0متر و كمتر يا مساوي  03/0فاصلة مركز به مركز ميلگردهاي موازي بيش از 

............................................................................................................... 10L  

 40/0متر و كمتدر يدا مسداوي     2/0فاصلة مركز به مركز ميلگردهاي موازي هم بيش از 

20L .........................................................................................................متر   

30L .......................متر  40/0فاصلة مركز به مركز ميلگردهاي موازي بزراتر از   

ارتفداع كدز مق دع و يدا      hقرارايري ميلگرد در مق ع عر ي در محز تعيين شده ( 3)

10L ...........................................................متر يا كمتر  23/0عرا كز مق ع   

 متر  30/0متر و كمتر يا مساوي  23/0ارتفاع كز مق ع و يا عرا كز مق ع بيش از 

............................................................................................................... 15L  

 متر  30/1متر و كمتر يا مساوي  30/0و يا عرا كز مق ع بيش از  ارتفاع كز مق ع

............................................................................................................... 20L   

30L .........................متر  30/1ارتفاع كز مق ع و يا عرا كز مق ع بزراتر از   
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آرماتوربنديسازماندادنكارگاه

نخستين اام در عمليات آرماتوربندي عبارت است از تامين آرماتورها و انبار كردن آنها 

 براي اين كار بايد راه ورود به كارااه آسان بوده و بسته به حجم . در محز مربوطه 

 . بار فراهم باشد كار، ابعاد  زم براي ان

پس از انبار كردن بايد با توجه به نقشه هاي اجرايي ، از شماره هاي مختلدف و اندواع   

مختلف ميلگرد ، طولهاي  زم بريده شدوند ، در محدز مربوطده خدم شدوند و سدپس       

ميلگردهاي خم شده به يالديگر بسته شده و قفس يا شدبالة آرمداتور سداخته شدده بده      

 . محز نصب حمز اردد 

موازي امتداد خط فعاليت يعني خدط   راي انبار كردن بايد امتداد قرار ارفتن ميلگردها ،ب

ب ير از انبار ميلگرد آمادة مصرف ، بايد . انجام عمليات تخليه ، بره و خم كردن باشد 

انباري براي نگهداري افت و ريز ميلگردها به ظرفيت يك كداميون در كاراداه موجدود    

 . باشد

kaveh
Draft


