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قالب بندی دیوار مدوالر 
یکی از پرکاربرد ترین روش های قالب بندی دیوار با پنل های ســبک و مدوالر

از  یکــی   ، مــدوالر  دیــوار   بنــدی  قالــب 
ــدی  ــب بن ــای  قال ــن روش ه ــر کاربردتری پ
دیوارهــای بتنــی در ایــران به شــمار مــی رود . 

ــب  ــای قال ــل ه ــب پن ــن سیســتم از ترکی ای
ــات  ــم ( و ملزوم ــا خ ــمه ای ی ــدوالر ) تس م
ــی شــود . یکــی از  ــدی تشــکیل م ــب بن قال
دالیــل پرطرفــدار شــدن ایــن سیســتم تنــوع 
در ســایز پنــل هــا و امــکان جابجایــی آســان 
توســط نیــروی انســانی در محــل پــروژه 

ــه جرثقیــل مــی باشــد .  ــدون نیــاز ب ب

حمل و نقل آسان :
پنــل هــا بــه راحتــی توســط یــک نفــر قابــل 

جابجایــی مــی باشــند . 

سایزهای مختلف : 
ــی 50  ــایز 10 ال ــدوالر از س ــای م ــب ه قال
ســانتی متــر و در ارتفــاع یــک ، 1.5 و 2 
متــر بــه صــورت اســتاندارد تولیــد مــی 

شــوند . )تســمه 5 و 6 ســانتی متــری (

ایجاد پنل های منعطف در پروژه : 
ــاط  ــا در نق ــاد دیواره ــر ابع ــه تغیی ــته ب بس
ــاد  ــم و زی ــا ک ــوان ب ــی ت ــروژه م ــف پ مختل
کــردن پنــل هــا ، نیازهــای مختلــف اجرایــی 

ــرآورده نمــود . ــی ب ــه راحت را ب

قالــب هــا توســط پیــن و گــوه یا بســت قورباغــه ای 
) کلمپــس ( بــه یکدیگــر متصــل می شــوند .

امــکان اجــرای قالــب بــا پشــت بنــد لولــه 
. دارد  وجــود  ســولجر  یــا  داربســتی 

ــوان از پشــت  ــی ت ــوار م ــت دی ــه ضخام بســته ب
ــود . ــتفاده نم ــرا اس ــری در اج ــوی ت ــای ق بنده



3

استفاده از پنل ها در بخش های دیگر پروژه
امکان جابجایی آســان توسط کارگر

امــکان ایجاد پنل در ابعاد بزرگتر
آشــنایی اکثر نیروهای انسانی با این 

سیستم و نحوه اجرای آن
کاهش زمان اســتفاده از جرثقیل به 

دلیل سبک بودن پنل ها 
تولید پنل ها در ابعاد مختلف و متنوع

قیمت مقرون به صرفه

بــه دلیــل کوچــک بــودن پنــل هــا و ابعــاد 
مختلــف آن ، زمــان اســتفاده از جرثقیــل در 
ــای  ــروژه ه ــد و در پ ــل میرس ــه حداق ــروژه ب پ
کوچــک بــه راحتــی بــا دســت توســط یــک نفــر 

ــد . ــی باش ــی م ــل جابجای قاب

امــکان اســتفاده از پنــل هــا در ســتون ، بغــل تیــر 
، ســقف و ... بــه راحتــی فراهــم میباشــد .

ــب  ــدن قال ــدار ش ــل پرطرف ــی از دالی ــن یک ای
ــت . ــدوالر اس ــای م ه

قالب بندی دیوار
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قالب بندی دیوار مدوالر 
یکی از پرکاربرد ترین روش های قالب بندی دیوار با پنل های ســبک و مدوالر

ــزی و  ــن ری ــکان نصــب ســکوی بت ام
ــب  ــی قال ــش فوقان ــاه در بخ ــان پن ج
ــی  ــه راحت ــزی ب ــن ری ــت بت ــا جه ه
ــا  ــه ه ــا لول ــولجر ی ــه س ــال ب ــا اتص ب

ــد . ــم میباش فراه

ــتاندارد  ــای اس ــوراخ ه ــاد س ــا ایج ب
ــت  ــا جه ــب ه ــد ، قال ــگام تولی در هن
ــن  ــدون کمتری ــت ب ــح بل ــور صحی عب

ــد . ــی گردن ــاده م ــا آم خط

ــر  ــزرگ ت امــکان ایجــاد پنــل هــای ب
ــر  ــه یکدیگ ــا ی ــب ه ــال قال ــا اتص ب
فراهــم مــی باشــد . پنــل هــای بــزرگ 
راحتــی  بــه  جرثقیــل  کمــک  بــه 

جابجــا میشــوند .
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