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قالب بندی تیر مدوالر 
اســتفاده از پنل های دیوار و ســتون با کمترین هزینه و وزن سبک در تیرها

قالــب بنــدی تیــر مــدوالر یکــی از سیســتم هــای  مرســوم قالــب بنــدی تیــر مــی باشــد . 
قالــب بنــدی در ایــن روش جهــت اتصــال دو ســتون بــه یکدیگــر مــورد اســتفاده قــرار مــی 
ــای  ــج ه ــم ، کن ــا خ ــمه ای ی ــدوالر تس ــای م ــل ه ــب پن ــتم از ترکی ــن سیس ــرد  . ای گی

ــی شــود .  ــزی تشــکیل م ــی و اتصــاالت فل بیرون

قالــب هــا توســط پیــن و گــوه و کلمپــس بــه یکدیگــر متصــل مــی شــود . در زیــر تیرهــا 
ــه صــورت اســتاندارد اســتفاده مــی شــود . در صورتــی کــه  ــا اســکافلد ب از جــک ســقفی ی
ارتفــاع ســقف هــا بلنــد باشــد ، مــی تــوان از اســکافلد بــه جــای جــک هــای ســقفی در زیــر 

آن بهــره بــرد .

استفاده از قالب های ستون یا دیوار
ــی  ــا ، م ــل ه ــودن پن ــر ب ــل متغی ــه دلی ب
ــر  ــای دیگ ــش ه ــای بخ ــب ه ــوان از قال ت

پــروژه اســتفاده نمــود . 

قالب خم یا تسمه ای 
امــکان اســتفاده از قالــب خــم یــا تســمه ای 

در ایــن سیســتم وجــود دارد .

در دال هــای ســنگین از لولــه جهــت پشــت بنــد 
قالــب هــا اســتفاده مــی شــود .

 

ــه  ــس ب ــوه و کلمپ ــن و گ ــط پی ــا توس ــب ه قال
ــوند . ــی ش ــل م ــر متص یکدیگ

 

امــکان اجــرا بــا قالــب لبــه 5 تســمه ای یــا خــم 
و قالــب لبــه 6 وجــود دارد . 

 

قیمت بســیار مقرون به صرفه
امکان اســتفاده از قالب های مقاطع دیوار و ســتون در بخش تیر

مونتاژ ساده با حداقل ملزومات
قابلیت اتصال به ســتون های مدوالر و ســتون های دیگر مانند هوپاد
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ــوان از  ــی ت ــا م ــب ه ــن قال ــش زیری ــرای بخ ب
پــای وود ، ورق یــا تیــر چوبــی اســتفاده نمــود . 

 

در زیــر دال معمــوال از جــک ســقفی یــا اســکافلد 
اســتفاده مــی شــود . 

 

قالب بندی سقف
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