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قالب بندی مقاطع مدور با پنل های مدوالر
ایجاد مقاطع مدور با کمک پنل های منحنی شــده و اتصاالت سیســتم دیوار مدوالر

امــکان اجــرای ســکوی کار مــدور و نصــب 
و    HSE اصــول  رعایــت  بــرای  پنــاه  جــان 

کار حیــن  کارگــر  ســقوط  از  جلوگیــری 

ــای  ــاع ه ــی در ارتف ــازن بتن ــواع مخ ــرای ان اج
ماننــد  قــوی  بندهــای  پشــت  بــا  مختلــف 

ســولجر ، جــک دوپیــچ و لولــه داربســتی

ــه هــای داربســتی نــورد شــده  اســتفاده از لول
ــه عنــوان پشــت بندهــای مناســب در طــول  ب

قالــب هــا بــه صــورت افقــی و عمــودی

قالب بندی دیوارهای با مقاطع قوســی به دو طریق امکان پذیر اســت :
در روش اول کــه قطــر قــوس مــورد نظــر زیــاد اســت و مــی تــوان بــه روش چندضلعــی قالــب 
بنــدی نمــود ، بــا اســتفاده از قالــب هــای مــدوالر و لولــه هــای پشــت بنــد نــورد شــده  ، دیــوار 

قالــب بنــدی می گــردد . 

در روش دوم کــه قطــر قــوس مــورد نظــر کــم اســت در قالــب بنــدی بــه جــای اســتقاده از 
قالــب هــای مــدوالر از قالــب هــای کمانــی اســتفاده مــی گــردد . ایــن قالــب هــا فاقــد تســمه 
ــه هــای  هــای اســتیفنر عرضــی ) پشــت بنــد ( مــی باشــند و توســط گیــره متوســط و لول
نــورد شــده مطابــق قــوس مــورد نظــر اجــرا مــی گردنــد . در مــواردی کــه فشــار وارد بــر 
جــداره قالــب باالســت بــه جــای لولــه نــورد شــده از پروفیــل نــورد شــده بــا مقطــع 80×40 

و گیــره بلنــد اســتفاده مــی شــود . 

امکان تحمل فشــار بتن ریزی یکپارچه 
امکان تحمل فشار بتن تا 80kn/m2 در 

حلقه کششی
بتن ریزی اکسپوز

امکان استفاده از اتصاالت واترپروف

کاهش میزان اســتفاده از میان بلت ها 
کاهش هزینه نهایی اجرای پروژه

امکان چیدمان بسیار سریع
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ــف ،  ــای مختل ــا در شــعاع ه ــب ه ــداوم قال ــم م ــکان تنظی ام
ــرای  ــرای بتــن ریــزی ســوله هــای گنــدم ب کامــا مناســب ب

ــه مخــزن ــری از ورود آب ب جلوگی

در شــعاع های باال ، در هــر یک متر فقط یک 
میــان بلت قرار داده میشــود . که رعایت اصول 

آب بندی از نکات مهم این ســازه اســت .

قالب بندی دیوار
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