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موسسھ استاندارد و تحقیقات صنعتي ایران تنھا سازماني است در ایران كھ بر طبق
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كاالھاي مشابھ خارجي و حفظ بازارھاي بین المللي كنترل كیفي كاالھاي وارداتي
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مشمول استاندارد اجباري بمنظور حمایت از مصرف كنندگان و تولیدكنندگان داخلي و
جلوگیري از ورود كاالھاي نامرغوب خارجي راھنمائي علمي و فني تولیدكنندگان،

توزیع كنندگان و مصرف كنندگان – مطالعھ و تحقیق درباره روشھاي تولید،
نگھداري، بستھ بندي و ترابري كاالھاي مختلف – ترویج سیستم متریك و

كالیبراسیون وسایل سنجش – آزمایش و تطبیق نمونھ كاالھا با استانداردھاي مربوط،
اعالم مشخصات و اظھارنظر مقایسھ اي و صدور گواھینامھ ھاي الزم).

موسسھ استاندارد از اعضاء سازمان بین المللي استاندارد میباشد و لذا در اجراي
وظایف خود ھم از آخرین پیشرفتھاي علمي و فني و صنعتي جھان استفاده مینماید و

ھم شرایط كلي و نیازمندیھاي خاص كشور را مورد توجھ قرار میدھد.
اجراي استانداردھاي ملي ایران بنفع تمام مردم و اقتصاد كشور است و باعث افزایش
صادرات و فروش داخلي و تأمین ایمني و بھداشت مصرف كنندگان و صرفھ جوئي

در وقت و ھزینھ ھا و در نتیجھ موجب افزایش درآمد ملي و رفاه عمومي و كاھش
قیمتھا میشود.
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آئین كاربرد قالبندي بتون مسلح
ھدف

دامنھ كاربرد
مشخصات قالب از نظر مقاومت و باربري

نحوه و شرایط اجرا
باز كردن قالب بتون مسلح

شمعھا
بارگذاري اجزاء بتوني كھ قالب آنھا تازه باز شده است

 
 

بسمھ تعالي
پیشگفتار

 استاندارد آئین كاربرد قالبندي بتون مسلح كھ بوسیلھ كمیسیون فني قالبندي بتون مسلح
تھیھ و تدوین شده و در نوزدھمین كمیتھ ملي استاندارد ساختمان و مصالح ساختماني
مورخ 66/5/5 مورد تأئید قرار گرفتھ , اینك باستناده ماده یك قانون مواد الحاقي بھ

قانون تأسیس مؤسسھ استاندارد و تحقیقات صنعتي ایران مصوب آذر ماه 1349
بعنوان استاندارد رسمي ایران منتشر میگردد .

 براي حفظ ھمگامي و ھمآھنگي با پیشرفتھاي ملي و جھاني در زمینھ صنایع علوم ,
استانداردھاي ایران در مواقع لزوم مورد تجدید نظر قرار خواھند گرفت و ھر گونھ

پیشنھادي كھ براي اصالح یا تكمیل این استانداردھا برسد در ھنگام تجدید نظر در
كمیسیون فني مربوط مورد توجھ واقع خواھدشد .

 بنابر این براي مراجعھ بھ استانداردھاي ایران باید ھمواره از آخرین چاپ و تجدید
نظر آنھا استفاده نمود .

 در تھیھ و تدوین این استاندارد سعي شده است كھ ضمن توجھ بشرایط موجود و
نیازھاي جامعھ حتي المقدور بین این استاندارد و استاندارد كشورھاي صنعتي و

پیشرفتھ ھماھنگي ایجاد شود .
 لذا با بررسي امكانات و مھارتھاي موجود و اجراي آزمایشھاي الزم این استاندارد با

استفاده از منابع زیر تھیھ گردیده است :
 1 ـ بتون ریزي در ھواي سرد ترجمھ و اقتباس حسن تابش ( مركز تحقیقات ساختمان

و مسكن )
 2 ـ استاندارد 4-18 ایران

DIN 1045 1976
 
 
 
 
 

  آئین كاربرد قالبندي بتون مسلح
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  1 ـ ھدف
 ھدف از تدوین آئین كاربرد مذكور بیان نكاتي است كھ باید در قالب بندي و بازكردن

قالب بتون مسلح رعایت شود .
  2 ـ دامنھ كاربرد

 این آئین كاربرد را می توان در مورد سازھ ھاي بتوني بكار برد .
  3 ـ مشخصات قالب از نظر مقاومت و باربري

 قالب ھاي بتون مسلح و ھمچنین اجزاء و عناصر برپا دارنده آنھا از قبیل پایھ ھاي
نگھدارنده ( شمعھا ) پشت بندھا و حائل ھا , صفحات قالب و بطور كلي كلیھ اجزاء

متشكل قالب بندي باید طوري محاسبھ و انتخاب شوند كھ بتوانند كلیھ نیروھاي وارده
بر آنھا را تحمل و بطور مطمئن منتقل كنند . باید توجھ داشت نیروھاي ضربھ اي

ناشي از بتون ریزي در قالب , متراكم نمودن بتون نیز منظور گردد .
 در انتخاب قالب ھا و اجزاء آن نھ فقط مسئلھ تحمل و انتقال نیروھاي مذكور و پایداري

آنھا مطرح می باشد , بلكھ خیز و ھرگونھ تغییر شكل و خمیدگي ( حتي ناشي از
رطوبت ) نیز باید مورد توجھ قرار گیرد .

  4 ـ نحوه و شرایط اجرا
 قالب ھاي بتون مسلح باید طوري محكم و یكدست ساختھ شود كھ شیره بتون در موقع

بتون ریزي و ھمچنین در موقع متراكم كردن آن از منافذ قالب خارج نشود .
 قالب ھاي چوبي نباید مدت زیادي بدون حفاظ در مقابل آفتاب و باد قرار گیرند .

 قالب ھا باید بموقع و قبل از بتون ریزي در مقابل نفوذ شیره بتون درزبندي و اشباع
شوند و سعي شوند ازجذب شیره بتون توسط قالب بطریق مقتضي جلوگیري شود .

بطور مثال با آغشتھ نمودن قالب از آب و یا چرب كردن و یا پوشش وسیلھ نایلون و
روشھاي مناسب دیگر .

 ابعاد قالبھا بخصوص جھت قطعات پیش ساختھ بتوني باید حتي المقدور باندازھ ھاي
دقیق تھیھ شوند و مخصوصأ در مقابل تكانھاي حاصلھ از متراكم كردن بتون محكم و

مقاوم باشند تا تراكم بتون بطور مطمئن انجام پذیرد .
 با توجھ بھ فاصلھ زماني كھ معموال از زمان ساختن قالب ھا تا شروع بتون ریزي
وجود دارد ممكن است داخل قالب ھا مواد زائد جمع شوند . براي تمیز كردن قالبھا

حفرھ ھائي در پائین ترین سطوح قالب ھا ایجاد می شود و چنانچھ ایجاد حفره بعللي
امكان پذیر نباشد باید از روشھاي دیگر مثال روش مكش و یا بادگیري جھت تمیز كردن

قالبھا قبل از بتون ریزي استفاده كرد .
 عمر یك قالب چوبي در ایران بر حسب دفعات استفاده تعیین شده است و بیش از

دفعاتي كھ در دفاتر مشخصات فني تعیین شده است . نباید مورد استفاده قرار گیرد .
ماده جدا كننده قالب از بتون در صورتیكھ نامناسب بوده و جذب شیره بتون شود سطح

خارجي بتون كثیف , ناصاف و مقاومت آنرا پائین می آورد و ھمچنین خاصیت
چسبندگي اندود را بر روي بتون كم می كند .

  5 ـ باز كردن قالب بتون مسلح
 باز كردن قالب در بتون مسلح زماني باید انجام پذیرد كھ بتون باندازه كافي سخت و

مقاوم شده باشد و ھنگام یخ بندان شیدید قالب نباید باز شود مگر در صورتیكھ مھندس
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ناظر با رعایت دستورالعمل ھاي فني مربوطھ دستور این كار را بدھد .
 مھندس ناظر نیز موقعي باید دستور باز كردن اجزاء قالب بندي را صادر نماید كھ

اطمینان حاصل كند بتون ریختھ شده بھ سختي و مقاومت كافي رسیده است .
 بتون زماني باندازه كافي سخت شده تلقي می گردد كھ داراي چنان مقاومتي باشد كھ بھ

ھنگام باز كردن قالبندي قادر بھ تحمل نیروھاي وارده ( كھ با ضریب اطمینان كافي
در استانداردھاي متداول پیش بیني شده است ) باشد . در مورد قسمتھائي از ساختمان

كھ بالفاصلھ پس از باز كردن قالبھا اجبارا میبایستي كلیھ نیروھاي محاسباتي را تحمل
نمایند ( از قبیل بام ھا و ھمچنین سقفھاي بین طبقاتي كھ وسیلھ قسمتھاي فوقاني سخت

نشده تحت فشار و بارگذاري ھستند ) قالبھا باید با دقت باز شوند , ھمچنین چنانچھ پس
از ریختن بتون دماي ھوا پائین بیاید باید بھ نكات مندرج در جدول 1 توجھ شود .
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 عالوه بر موارد فوق در مناطق گرمسیر موقع بازكردن قالبھا بعلت گرماي زیاد و
تبخیر باید در صورت لزوم از تجھیزات و مواد سرد كننده از قبیل پوشش قالبھا در
برابر تابش آفتاب و یا استفاده از مواد شیمیایي و یا سیستم سرد كننده و یا از سیمان

مخصوص استفاده گردد .
 قالب برداري

 بھنگام سردي ھوا كسب مقاومت بتن كندتر بوده و قالب باید بیشتر در محل خود باقي
بماند . میزان طوالنی تر شدن كسب مقاومت بستگي بھ دماي خود بتن ( با توجھ بھ

جدول 2) دارد . دماي مزبور را می توان با قراردادن گرما سنجھائي در حفرھ ھائیكھ
در نزدیك لبھ ھا و گوشھ ھاي كار در موقع بتن ریزي تعبیھ می شوند , اندازھ گیري نمود
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. قطر حفرھ ھا در حدود 15 میلیمتر و گودي آنھا در حدود نصف ضخامت عضوي
است كھ بتن ریزي می شود . حداقل دو حفره در ھر نوع قطعھ بتن ریزي شده توصیھ
می شود . حفرھ ھا را باید با مخلوط ضد یخي كھ در رادیاتور اتومبیل ھا مصرف می شود
- METAL) پر نمود . گرماسنج ھاي جیوھ اي با محفظھ فلزي و یا از نوع دو فلزي

Bi) براي این منظور مناسبند .
 دماي بتن باید سھ بار در روز ثبت شود معدل این سھ قرائت مالك عمل دماي آنروز

می باشد . حداقل زمان براي برداشتن قالب در ارتباط با این قرائت ھا در جدول 2 آمده
است :

 جدول شماره 2 ـ حداقل تعداد روزھا براي قالب برداري ( شامل پشت بندھا , شمع ھا
و شالقی ھا )

 ( با سیمان پرتلند معمولي و بتن نوع مرغوب كھ حداكثر نسبت آب بھ سیمان برابر
0/7 باشد )

 جدول فوق با این فرض است كھ قطعات فقط وزن خودشان را تحمل می كنند كھ بیش
از 50 درصد كل بار محاسبھ نیست .

 یادآوري ـ گرماسنج ھاي زوربر1 بكار برید و دماھاي اندازھ گیري شده را ثبت كنید .
دانھ ھاي سنگي , لولھ ھاي آب , قالب بندی ھا , آرماتورھا و تجھیزات بتن ریزي را از یخ و

برف محافظت نمائید . ( با توجھ بھ جدول 1)
 مخلوطھاي با نسبت آب بھ سیمان پائین تر , بتن ھاي با مقاومت بیشتر در مقابل سرما را

ارائھ می دھند .
 اجازه ندھید بتن تازه جا داده شده یخ بزند , بمحض پایان كار روي آنرا بپوشانید .
 آب , دانھ ھاي سنگي و بتن را بیش از حد گرم نكنید , ھرگز سیمان را گرم نكنید .
 بتن را با لحافھاي عایق , گرم نگاھداشتھ و قالب ھا را در مواقع لزوم عایق كنید ( با

توجھ بھ جدول 1)
 بتن گرم شده را سریعأ جا بدھید تا از افت زیاد گرما اجتناب شود . براي محافظت از

دیوارھا و تاوھ ھاي نازك دقت بیشتر بعمل آورید . قالب را خیلي زود برندارید ( بھ
جدول شماره 2 توجھ كنید )
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 اگر تردید دارید كھ بتن بنحو مطلوب گرفتھ , یا یخ زده است آنرا با مشعل بآرامي
گرم كنید چنانچھ بتن وارفت حاكي از این است كھ یخ زده و باید آنرا تخریب و

بازسازي نمود .
 چنانچھ قالب از نوع متحرك و یا لغزشي باشد می توان قاعدتأ از زمان تعیین شده در

جدول استفاده كرد . باز كردن قالبھاي ستون ھا و یا دیوارھا و بطور كلي اجزاء قائم كھ
سقف یا تیري را تحمل می كنند باید قبل از باز كردن قالبھاي اجزاء و قسمتھاي افقي (

تیرھا , سقفھا ) انجام پذیرد . در مورد نحوه باز كردن قالبھائي كھ خود بطور آزاد
تحمل بار را می نماید ( قالب حمال ) دقت كافي مبذول شود و از ریختن ھر نوع باري

از قبیل آجر و سایر مصالح ساختماني برروي آنھا اجتناب گردد .
  6 ـ شمعھا

 براي اینكھ تغییر شكل ناشي از خزش و تقلیل حجم زیاد بتون صورت نگیرد شمعھا
باید در محل خود باقي بماند . این موضوع در مورد قسمتھاي ساختماني پیش ساختھ

تواءم با بتون در جا نیز باید رعایت شود .
 شمع ھا باید بخصوص در مورد قسمتھائي از ساختمان كھ بالفاصلھ پس از باز كردن

قالب مقدار زیادي از بارھاي پیش بیني شده را تحمل می كنند یا آنھا كھ زودتر از موعد
قالبشان باز می شوند باید حداقل بمدت مندرج در دفترچھ مشخصات فني پا بر جا بماند .

 شمعھا باید در كلیھ طبقات روي یكدیگر قرار گیرند بطوریكھ قادر بھ انتقال بارھاي
پیش بیني شده باشند .

 در مورد دال ھا و تیرھاي بتوني با دھانھ 8 متر و كمتر و میان كلیھ تكیھ گاھھا حداقل
یك شمع در محل مناسب قرار گیرد , چنانچھ دھانھ بزرگتر باشد تعداد , بیشتري شمع

الزم است .
 در صورت كمتر بودن دھانھ از سھ متر مشروط بر اینكھ قالب بتنھائي قادر بھ تحمل

نیروھاي وارده باشد , می توان از پایھ ھاي كمكي صرفنظر كرد .
  7 ـ بارگذاري اجزاء بتوني كھ قالب آنھا تازه باز شده است

 چنانچھ باز كردن قالب بمنظور استفاده از اجزاء سازھ اي مثال یك سقف در روزھاي
اولیھ ي اجرا اجتناب ناپذیر باشد , در اینصورت بخصوص باید احتیاط شود كھ روي

سقف ھاي تازه ساختھ شده و ھیچگونھ مصالح ساختماني از قبیل آجر , تیرآھن , الوار و
غیره پرتاب و یا خالي و یا بمقدار زیاد چیده نشود .
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