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قالب بندی لغزان
ســاخت انواع ســوله ها و مخازن بدون ایجاد درز در بتن

در ایــن روش قالــب بنــدی ، یــک عــدد شــمع در مرکــز ســازه بتنــی قــرار مــی گیــرد . ایــن 
ســازه بیشــتر بــه شــکل مــدور ســاخته مــی شــود . ســپس شــمع هیدرولیــک مرکــزی قالــب 
ــه بخــش بعــدی منتقــل مــی کنــد . ایــن قالــب هــا معمــوال در  ــه صــورت یکپارچــه ب را ب

ارتفــاع 100 ســانتی متــری تولیــد مــی شــود .
ــوار  ــا چنــد ســلولی ، دی ــک ی ــواع ســیلوها ت ــزی ان ــرای بتــن ری ــب بنــدی ب ــن روش قال ای
هــای برشــی ســازه هــای بلنــد مرتبــه ، مخــازن مایعــات ، شــفت قائــم تونــل هــا ، معــادن 

و ... مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد . 
قالب لغزان در دو نوع تولید می شــود : 

قالب لغزان با مقطع ثابت
قالــب لغزان با مقطع متغیر

اگر مقطع ســازه ثابت باشــد و ضخامت آن تغییر نکند از قالب لغزان اســتفاده می شود ولی اگر 
مقطع ســازه متغیر باشــد و یا ضخامت دیوارهای آن تغییر نماید از قالب لغزان با مقطع متغیر 

بهره برده می شود . 

انتقال یکپارچه
در هــر مرحله قالب ها به صورت یکپارچه به 
کمک شــمع مرکزی به طبقات بعدی منتقل 

می گردد . 

اجرای سریع
با توجه به اجرای یکپارچه سیســتم ، سرعت 

اجــرا افزایش پیدا می کند . 

پنــل هــا توســط اتصاالتــی ماننــد پیــان و گــوه و 
کلمپــس بــه یکدیگــر متصــل مــی شــود . 

ــورد شــده داربســتی  ــای ن ــه ه ــا لول ــا ب ــب ه قال
ــی شــوند .  ــار م مه

ــام  ــه انج ــک مرحل ــه در ی ــر طبق ــزی ه ــن ری بت
ــرد .  ــی گی م

بتن ریزی یکپارچه
انتقال سریع بدون نیاز به اتصاالت اضافی

ایجاد سطح بتن اکسپوز
قالب بندی سریع 

عدم نیاز به دمونتاژ سیستم 
امکان انتقال به کمک شــمع مرکزی
اجرای ســیلو ها و بــرج های مختلف
امکان اجرا به صورت مقطع ثابت و متغیر
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سیستم های ویژه قالب بندی



4


