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قالب مدوالر ستون
اجرای ســتون های بتنی با فریم های مدوالر با کمترین هزینه

پنــل هــا توســط پیــن و گــوه بــه یکدیگــر متصــل 
مــی شــوند . 

 

اســتفاده از گونیــای لولــه ای بــرای تحمــل فشــار 
بتــن و تــراز قالــب 

 

ــاالی  ــزی در ب ــن ری ــکوی بت ــال س ــکان اتص ام
ــد .  ــی باش ــم م ــب فراه قال

 

یکــی از عمومــی تریــن روش هــای قالــب بنــدی ســتون ، قالــب بنــدی ســتون مــدوالر مــی 
ــا ابعــاد  باشــد . ایــن نــوع قالــب بنــدی بــرای پــروژه هــای کوچــک و بــزرگ ســاختمانی ب

مختلــف مناســب اســت .

از ترکیــب پانــل هــا ، کنــج هــای بیرونــی و اتصــاالت قالــب بنــدی مــی تــوان انــواع مقاطــع 
ــف را ایجــاد نمــود .  ــاع هــای مختل ــا ارتف ــرای تشــکیل یــک ســتون بتنــی ب ــاز ب ــورد نی م
پانــل هــا معمــوال بــه صــورت اســتاندارد در عــرض هــای 10 ، 15 ، ... ، 50 و طــول هــای 
یــک متــر ، 1.5 و 2 متــر تولیــد مــی شــوند . کنــج هــای قالــب بنــدی نیــز در انــدازه هــای 

5×5 ، 10×5 و 10×10 و ارتفــاع 1 ، 1.5 و 2 متــر تولیــد مــی شــوند .

ــا ضخامــت 5  میــل تولیــد  قالــب هــای مــدوالر از ورق رویــه 3 میلیمتــر و تســمه هــای ب
مــی شــوند . نحــوه طراحــی و تولیــد ایــن قالــب هــا بــه گونــه ای اســت کــه اســتحکام کافــی 

در مقابــل انــواع فشــارهای هیدرواســتاتیکی بتــن را داشــته باشــند . 

ابعاد مختلف 
ــای  ــل ه ــف پن ــاد مختل ــه ابع ــه ب ــا توج ب
ــع  ــرای مقاط ــزی ب ــن ری ــکان بت ــدوالر ام م

ــد .  ــی باش ــم م ــف فراه مختل

قالب های خم 
قالــب هــای خــم بــا توجــه به عــدم اســتفاده 
از جــوش در اتصــال ورق بــه تســمه ، بــرای 
پــروژه هــای کوچــک و اســتفاده هــای بلنــد 

مــدت بســیار مناســب اســت . 

حمل و نقل آسان 
ــب  ــا ، قال ــل ه ــم پن ــه وزن ک ــه ب ــا توج ب
ــل  ــر قاب ــک نف ــط ی ــی توس ــه راحت ــا ب ه

جابجایــی مــی باشــد . 

قالب بندی آسان توسط نیروی غیر ماهر
امکان استفاده از پنل ها در بخش های 

مختلف مانند ستون ، تیر ، دیوار و ...
تغییر در ساختار قالب بسته به نیاز پروژه 

قیمت بسیار مقرون به صرفه

امکان استفاده در سایر پروژه ها
امکان اجرا در ارتفاع های مختلف

امکان اتصال لوازم پشت بند به قالب 
امکان اتصال سیستم های ایمنی به قالب
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ــی  ــه راحت ــتون ب ــدوالر س ــب م ــای قال ــل ه پن
ــد .  ــی باش ــی م ــل جابجای ــر قاب ــک نف ــط ی توس

 

ــت  ــا از بس ــل ه ــر پن ــم ت ــال محک ــرای اتص ب
قورباغــه ای اســتفاده مــی شــود . 

 

قالب بندی ستون
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