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قالب بندی دیوار هوپاد
فریم فلزی با رویه پالی وود - عدم استفاده از اتصاالت اضافی و ایجاد سازه ای قدرتمند برای تحمل فشارهای مختلف بتن

یکــی از مــدرن تریــن روش هــای قالــب 
بنــدی دیــوار ، قالــب دیــوار پــالی وود مــی 
ــب ، از  ــه قال ــتم روی ــن سیس ــد . در ای باش
جنــس پــالی وود و پشــت بنــد ) فریــم ( آن 
ــه اســتفاده  ــا توجــه ب ــی باشــد و ب ــزی م فل
ــزی  ــای ورق فل ــه ج ــالی وود ب ــه پ از روی
ــر ســبکی جهــت  ــه ، عــالوه ب در ســطح روی
اجــرای بتــن اکســپوز بســیار مناســب می باشــد . 

سرعت اجرا :
ســرعت بــاالی اجــرا در سیســتم هــای دیــوار 
ــروی  ــن نی ــا کمتری ــه ب ــه و دو طرف ــک طرف ی

ــروژه انســانی در محــل پ

اتصاالت بسیار کم :
ــدی  ــب بن ــات قال ــتفاده از ملزوم ــل اس حداق
بــرای مونتــاژ و جلوگیــری از اســتفاده قطعــات 

مختلــف و غیــر ضــروری در نصــب پنــل هــا

بتن اکسپوز : 
بــه دلیــل اســتفاده از رویــه پــالی وود و پنــل 
هــای بــزرگ بــا ایجــاد کمتریــن درز اجرایــی

ــط  ــا توس ــب ه ــه قال ــای دوطرف ــتم ه در سیس
بلــت ، مهــره ، میــان بلــت و واشــر بــه یکدیگــر از 

دو طــرف متصــل مــی شــود .

ــه صــورت  ــه ب ــالی وود در محــل کارخان ــه پ روی
کامــل پــرچ میشــود و توســط ماســتیک تمامــی 

درزهــای قالــب گرفتــه مــی شــود . 

ــاژ  ــم مونت ــروژه توســط تی ــا در محــل پ ــب ه قال
ــه صــورت کامــل اجــرا  ســازه گســتر مدحــت ، ب

ــکار مــی شــود .  ــل پیمان شــده و تحوی

ایجاد ســطح بتن کامال اکسپوز
امکان جابجایی آســان توسط تاور کرین

امــکان اتصال به پنل های جانبی
سرعت باالی اجرا

وزن سبک
سیســتم مقرون به صرفه از لحاظ اجرا

قابلیت تنظیم برای تعیین فشــار بتن
اتصاالت ساده و قابل تنظیم

امــکان اجرای دیوار های آب بند
راحتــی حمل و نقل به پروژه

تطابق با سایر سیستم های پالی وودی

ــازه  ــد س ــر چن ــالی وود ه ــوار پ ــب دی قال
ســبک تــری نســبت بــه ســازه فلــزی ایجــاد 
ــی  ــاظ دوام و کارای ــی از لح ــد ول ــی نمای م
ــر  ــن اکســپوز بســیار بهت و ایجــاد ســطح بت
ــی  ــزی عمــل م از سیســتم هــای مشــابه فل
کنــد . پنــل هــای دیــوار پــالی وود بــه 
راحتــی توســط گیــره فــوالدی و گیــره دنــده 
ــه یکدیگــر متصــل مــی شــوند .  شــانه ای ب
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قالــب هــا بــه کمــک جــک هــای دو پیــچ کــه از 
یــک طــرف بــه زمیــن و از طــرف دیگــر بــه پنــل 

هــا متصــل هســتند مهــار مــی شــوند .

جهــت فیلــر بیــن قالــب هــا مــی تــوان از چــوب نیــز 
ــا  اســتفاده نمــود . عمــل اتصــال قالــب هــا و چــوب ب
یکدیگــر توســط گیــره دنده شــانه ای انجــام می شــود .

قالــب هــای دیــوار هوپــاد بســته بــه حجــم بتــن 
ریــزی دیــوار بــا پشــت بندهــای مختلفــی تولیــد 

مــی شــوند . 

قالب بندی دیوار
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ــاه در  ــزی و جــان پن ســکوی بتــن ری
ــل  ــه پن ــا ب ــب ه ــی قال ــش فوقان بخ
متصــل مــی گــردد . ایــن اجــزاء 
بــرای رعایــت اصــول  HSE در محــل 
ــب  ــزی و قال ــن ری ــگام بت ــروژه هن پ

ــت . ــده اس ــه ش ــدی تعبی بن

ــری  ــی و جلوگی ــش ایمن ــت افزای جه
از ســقوط کارگــر حیــن کار از روی 
ســکو هــا ، بــه صــورت افقــی از  لولــه 
ــم و  ــرض ک ــا ع ــوب ب ــتی ، چ داربس
یــا تــوری حفــاظ جــان پنــاه اســتفاده 

ــود . میش

قالــب  سیســتم  هــای  گوشــه  در 
بنــدی از کنــج هــای خــاص بــه 
هــا  قالــب  بــا  متناســب  ارتفــاع 

. شــود  مــی  اســتفاده 
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پــالی وود هــا بســته بــه نــوع اســتفاده 
بعــد از چنــد مرحلــه بتــن ریــزی 
ــت  ــه قابلی ــوند ک ــی ش ــتهلک م مس
تعویــض رویــه هــا بــه راحتــی در 

ــد .  ــی باش ــا م ــروژه مهی ــل پ مح

قالــب هــا توســط گیــره فــوالدی 
ــا  ــود . ب ــی ش ــل م ــر متص ــه یکدیگ ب
ضربــه چکــش بــر روی گیــره فــوالدی 
ــه یکدیگــر کامــل نزدیــک  پنــل هــا ب
ــن  ــیره بت ــروج ش ــوند و از خ ــی ش م

ــد . ــی آی ــل م ــه عم ــری ب جلوگی
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