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حمایت های شماســت که ما را به سمت جلو سوق می دهد

مشتریان گرامی :

دلیــل موفقیــت مــا در دو دهــه گذشــته اعتمــاد شــما بــه ایــن مجموعــه
بــوده اســت و ایــن اعتمــاد ارزشــمند شــما آبادگــران ایــران عزیــز  ،بزرگتریــن
ســرمایه ســازه گســتر مدحــت مــی باشــد  .همــکاری فــی مابیــن مهندســین
و پیمانــکاران عزیــز همیشــه بــر اســاس اعتمــاد متقابــل شــکل گرفتــه اســت
کــه منجــر بــه رشــد  ،اعتــاء و موفقیــت ایــن مجموعــه در صنعــت قالــب
بتــن در ایــران و فرامــرز هــای ایــران شــده اســت .
ســرعت  ،ایمنــی  ،کیفیــت و مقــرون بــه صرفــه بــودن چهــار اصــل مهــم
در تولیــد محصــوالت در ایــن مجموعــه مــی باشــد و در کنــار تولیــد ایــن
محصــوالت  ،ارائــه خدمــات خــاص مهندســی و ایجــاد ارزش افــزوده بــرای
مشــتریان نیــز همیشــه جــزو خــط مشــی هــای ســازمان مدحــت بــوده اســت .
شــما مشــتریان عزیــز در مســیر کاری خــود از ایــده تــا اجــرا  ،تیــم ســازه
گســتر مدحــت را درکنــار خــود خواهیــد داشــت و بــا توجــه بــه در حــال
توســعه بــودن شــرکت  ،مناســب تریــن پیشــنهادات مطابــق با اســتانداردهای
روز دنیــا در اختیارتــان قــرار خواهــد گرفــت .
مــا همیشــه ایــده هــای مشــتریان را از نزدیــک در محــل پــروژه دریافــت
مــی نماییــم و بــا کمــک تیــم تحقــق و توســعه و تیــم فنــی و مهندســی در
کمتریــن زمــان بــه آن جامعــه عمــل مــی پوشــانیم .
همچنیــن محصوالتــی کــه بارهــا تولیــد و اجــرا شــده انــد بــا نظــرات شــما
پیمانــکاران و مهندســین عزیــز بهســازی و ســاده ســازی مــی گــردد تــا
بتوانــد پاســخگوی نیازهــای شــما و رعایــت چهــار اصــل اساســی شــرکت
ســازه گســتر مدحــت در پــرژه هــای بــزرگ در ایــران عزیــز باشــد .
همــکاری در بزرگتریــن پــروژه هــای کشــور نظیــر انبــوه ســازی هــای مســکن
مهــر و طــرح اقــدام ملــی مســکن ( مســکن اجتماعــی )  ،صنعــت راهســازی
و تونــل کشــور  ،نیــروگاه اتمــی  ،بــرج هــای اداری تجــاری  ،آزادراه تهــران
شــمال  ،راه آهــن  ،متــرو و  ...گــواه ایــن ادعاســت .
امیدواریــم شــریک تجــاری خوبــی بــرای شــما در مســیر آبادانــی ایــن دیــار
کهــن باشــیم .

فهرست
معرفی مدحت
10
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34

مهندسی
فنی مدیریت
پیام
کیفیت
کنترلتولید
خط
پودری
کوره ای
رنگ رنگ
خط
بازرگانی خدمات پس از فروش
فروش و
مهندسی
مونتاژ
نصب وفنی
واحد
بهسازی و نگهداری
خدماتکیفیت
کنترل
لجستیکریخته گری
کارخانه
سازمانیفروش
خدمات پس از
فرهنگ
تمیزکاری
مهندسی فروش
مونتاژ و
سازمانیافتخارات
گواهینامه ها و
فرهنگ
انتقال دانش وتجربیات
کیفیت در کالس جهانی

محصـوالت و خـدمات

40
44
48
50
54
56
58
60
64
66
68
70
72
74
78
82
84
86
88

سیستم قالب بندی دیوار
هوپاد دیوار هوپاد
دیوار بندی
قالب
H20
قالب
دیوارh20
بندی وود
دیوار پالی
دیوارایالرج پنل
بندیتسمه
قالب پنل
الرج
مدوالربندی دیوار مدوالر
قالب
h20مقاطع مدور H20
مدوالربندی
قالب
مدورمقاطع مدور با پنل
مدوالربندی
قالب
های
مدوالردار
دیوار طرح
فلزیدیوار طرح دار
خرپایبندی
قالب
خرپای فلزی
سیستم قالب بندی ستون
قالب بندی ستون
سیستم
هوپاد
ستون
h20ستون هوپاد
ستونبندی
قالب
ستون H20
ستونبندی
قالب
الرج پنل
مدوالرستون الرج پنل
ستونبندی
قالب
مدوالر ستون
قالب
ستون گرد
بندی ستون گرد
قالب
سرستون
قالب بندی سرستون
سیستم قالب بندی سقف
پرندهقالب بندی سقف
سیستم
میز
فلکسمیز پرنده
سقف بندی
قالب
سقف فلکس
بندیمدوالر
قالبو دال
تیر
بندی تیر مدوالر
قالبهوپاد
تیر
سبکتیر هوپاد
سقفبندی
قالب
قالب سقف سبک
اسکافلدینگ و ایمنی
مدوالر مثلثی
چکشی کاپالک
چکشی ستاره ای
جک سقفی
داربست نما

92
94
96
98
100
104
108
110
111
112
112
113
116
122
126
128
130
132
134

پیش ایمنی
اسکافلدینگ و
ساخته
قالب های
نیوجرسی مثلثی
داربست مدوالر
قالب
کاپالک
داربست
مفصل
قالب
چکشی ستاره ای
داربست
تیرپل
قالب
قالب سقفی
جک
کالورت
داربست
نما مسلح
خاک
قالب
قالب جدول
های پیش ساخته
قالب قرنیز
قالب
نیوجرسی
قالب تیر برق
نیوجرسی
مفصلگردان
قالب
قالب تیرپل
قالب
کالورت ویژه
سیستم های
خاک مسلح
قالب فرم
تونل
قالب جدول
الینینگ
تونل
شاریودیوار پیش ساخته
قالب
rcs
کالیمینگویژه قالب بندی
سیستم های
تاور
قالب بندی تونلی فرم
قالبــتم
سیس
لغزان
قالب بندی تونل الینینگ
سیستمجهنده
قالب
سدقالب بندی شاریو
سیستم
قالب
سیستم قالب بندی اتوکالیمینگ
قالب بندی لغزان
قالب بندی سد
قالب های خاص

پــــروژه هـا

140
144
146
150
152
154
156
158
160

پروژه های تونل سازی
راه آهن درود  -خرم آباد
تونل  - 5آزادراه تهران شمال
تونل  6راست  -آزادراه تهران شمال
تونل  6چپ  -آزادراه تهران شمال
تونل  7چپ  -آزادراه تهران شمال
تونل  9چپ  -آزادراه تهران شمال
تونل  - 16آزادراه تهران شمال
تونل انتقال آب سد کنجان چم
تونل دسترسی سد گالب

 162پروژه سامان فراز
 182پروژه نیروگاه اتمی بوشهر
188
190
192
194
198
200
202
204
206
208
210
212
214
216
218
220

پروژه های انبوه سازی
مسکن مهر پردیس فاز 8
مسکن مهر پردیس فاز 5
مسکن مهر پردیس فاز 5
مجتمع  2200واحدی زندگی
مسکن مهر پردیس فاز 5
مسکن مهر پردیس فاز 5
مسکن مهر پردیس فاز 5
پــروژه  4000واحدی حمل و نقل
هوایی
پروژه  10000واحدی مسکن
مهر پردیس
مسکن مهر پردیس فاز 9
مسکن مهر پردیس فاز 5
مسکن مهر پردیس فاز 11
مسکن مهر پردیس فاز 11
مسکن مهر پردیس فاز 5
پروژه انبوه سازی دهوک عراق
مسکن مهر پردیس فاز 8

 222جهان مال مشهد
226
232
234
236
238
240
242
244
245
246
247

250
برج مسکونی ادیما
252
254
پروژه های پل سازی
255
پل معلم شیراز
256
تقاطع غیر هم سطح حکمت شیراز 257
پروژه تعریض جاده هراز و سد مخزنی
پل تقاطع همت آزادگان
258
روگذر جهاد و شهید فهمیده
259
تقاطع غیر هم سطح کاسپین انزلی 260
پل صابرین رشت
261
تقاطع غیر هم سطح انتظام رشت 262
پروژه آماج عراق
263
تقاطع غیر هم سطح بزرگراه حکیم 264
265
266
267

سایر پروژه ها
نمایشگاه شهر آفتاب
مخزن آب سلیمانیه
استادیوم  15هزار نفری چابهار
استادیوم فوالد خوزستان (فوالد آرنا )
انتقال خط لوله اشتهارد
 5000واحدی گوهران کرمانشاه و
 3000واحدی کارمانیای کرمان
ساخت نیوجرسی های راه
ساخت انواع نیوجرسی
دانشگاه آزاد اسالمی تهران شمال
پتروشیمی عسلویه
پروژه کارخانه سیمان
کالورت سد کانی سیب
یادمان شهدا
مخزن کاغذ لطیف
مصلی امام خمینی (ره)
هتل فرودگاه امام خمینی (ره)

مشــاور  ،طراح و تولید کننده سیســتم های قالب بندی بتن

6

7

فروش آغاز یک تعهد است ...
8

9

فنی و مهندسی

خدمــات حرفــه ای و ارائه تجربیات و راهکارهای ویژه مبتنی بر پروژه

10

معرفی مدحت

تیــم فنــی و مهندســی شــرکت ســازه همــگام بــا مهندســین پــروژه بــرای بهینــه
گســتر مدحــت بــا در نظــر گرفتــن الزامات ســازی فرآینــد بــا هــدف کاهــش زمــان
دقیــق آئیــن نامــه ای  ،فنــی و مهندســی اجــرا و هزینــه  ،همــکاری مــی نمایــد .
 ،مبتنــی بــر نیــاز پــروژه بهتریــن راه حــل
در زمینــه قالــب بنــدی و اســکافلدینگ را ســطح بــاالی خدمــات و تخصــص تیــم فنــی
و مهندســی ســازه گســتر مدحــت بــا اعــزام
ارائــه مــی نمایــد .
بــه نمایشــگاه هــای خارجــی  ،بازدیــد از خط
تیــم فنــی مهندســی از مرحلــه مناقصــه بــا تولیــد محصــوالت شــرکت هــای اروپایــی ،
ارائــه مســتندات فنــی مــورد نیــاز تا نقشــه ارتبــاط بــا تیــم هــای فنــی مهندســی ایــن
هــای اجرایــی و محاســبات اســتاتیک شــرکت هــا  ،آمــوزش مــداوم و حضــور

همیشــگی در کنــار پــروژه هــای بــزرگ شــکل
گرفتــه اســت .
تیــم فنــی و مهندســی متشــکل از مهندســین
عمــران  ،نقشــه کشــی  ،مکانیــک و ...
آمادگــی مشــاوره و طراحــی پیچیــده تریــن
ســازه هــای قالــب بنــدی بــا کمتریــن خطــا
را دارا مــی باشــند و لــزوم حفــظ منافــع
مشــتری در الویــت الزامــات ایــن واحــد
مهــم در مجموعــه ســازه گســتر مدحــت
مــی باشــد .

بررسی دقیق درخواست های مشتری های گرامی
نقشــه هــای مشــتریان و درخواســت هــای شــفاهی و کتبــی آنهــا در واحــد فنــی و مهندســی
بــه صــورت کامــل آنالیــز مــی شــود و بعــد از برگــزاری جلســات متعــدد و حــل اشــکاالت
احتمالــی نقشــه اولیــه بهتریــن پیشــنهاد از لحــاظ متریــال  ،قیمــت و ســرعت اجــرا بــه
مجــری پیشــنهاد مــی شــود .
11

فنی و مهندسی

خــدات حرفــه ای و ارائه تجربیات و راهکارهای ویژه مبتنی بر پروژه

تیم تحقیق و توسعه ( ) R&D
تیــم تحقیــق و توســعه (  ) R&Dســازه گســتر مدحــت نیــز همــواره در تــاش
بــرای یافتــن راه هــای مناســب تــر بــرای قالــب بنــدی ســریع  ،ایمــن و مقــرون بــه
صرفــه مــی باشــد و در ایــن مســیر بــا مهندســی معکــوس جدیدتریــن محصــوالت
روز دنیــا و بومــی ســازی آن موفــق بــه رفــع نیــاز کامــل انــواع پــروژه هــای
کوچــک و بــزرگ ســاختمانی شــده اســت .

12

معرفی مدحت

13

کنترل کیفیت

بررســی های دقیق با اســتانداردهای مدون در مراحل مختلف طراحی تا نصب

از مرحلــه تهیــه مــواد اولیــه تولیــد تــا
مرحلــه مونتــاژ سیســتم  ،همــواره تــک تک
محصــوالت و قطعــات بــه صــورت ســخت
گیرانــه توســط واحــد کنتــرل کیفیــت
بررســی و رفــع اشــکال مــی گــردد .
اولیــن مرحلــه در کنتــرل کیفیــت
جلوگیــری از ورود مــواد اولیــه بــا کیفیــت
پاییــن بــه خــط تولیــد مــی باشــد  ،ســپس
بررســی تطابــق نقشــه بــا قطعــه تولیــد
شــده و امــکان اتصــال آســان و ســریع
همــه قطعــات بــه یکدیگــر از وظایــف
اصلــی ایــن واحــد مــی باشــد .
تیــم کنتــرل کیفیــت بــا حضــور در هنــگام
نصــب در کنــار تیــم مونتــاژ اشــکاالت
احتمالــی را رفــع نمــوده و بــه صــورت
مکتــوب بــرای جلوگیــری از تکــرار آن در
ســایر محصــوالت بــه اطــاع واحــد فنــی و
تولیــد مــی رســاند .
محصــوالت تولیــدی نهایــی فقــط بــا
برچســب کنتــرل کیفیــت اجــازه خــروج از
کارخانــه را خواهنــد داشــت .

کنترل کیفیت از ورود تا اجراء
ایــن واحــد مهــم در ســازه گســتر مدحــت عــاوه بــر کنتــرل کیفیــت در مراحــل
تولیــد تــا بســته بنــدی  ،در هنــگام اجــرای پــروژه نیــز بــا ارائــه مشــاوره در
زمینــه نصــب صحیــح قطعــات در کنــار تیــم مونتــاژ  ،اشــکاالت احتمالــی را
پیــدا کــرده و بــه اطــاع واحــد تولیــد مــی رســاند  .مشــکالت در کمتریــن زمــان
ممکــن رفــع شــده و بــه مرحلــه اجــراء مــی رســد .
14

معرفی مدحت

15

خط رنگ پودری ( الکترو استاتیک )
افزایــش طول عمر قطعات با رنگ کوره ای

ســازه گســتر مدحــت بــا راه انــدازی خــط پیشــرفته رنــگ پــودری امــکان رنــگ آمیــزی در
باالتریــن ســطح کیفــی مطابــق بــا اســتانداردهای روز اروپــا را دارا مــی باشــد  .اســتفاده از
رنــگ پــودری باعــث افزایــش مقاومــت قطعــات و طــول عمــر بــاالی آن هــا مــی گــردد .
امــکان رنــگ آمیــزی بــا ضخامــت هــای مختلــف میکرونــی بســته بــه نــوع محصــول فراهـــم
مــی باشــد .
در ایــن روش رنــگ آمیــزی  ،قطعــات بــر روی ریــل آویــزان مــی شــود و پــس از شســت و
شــو و چربــی زدایــی  ،قطعــات وارد خشــک کــن میشــوند و بعــد از تکمیــل کار از ســمت
دیگــر کانوایــر خــارج مــی شــوند .
ســپس محصــول نهایــی توســط کنتــرل کیفیــت از لحــاظ مقاومــت در برابــر ضربــه  ،میــزان
چســبندگی  ،آزمــون انعطــاف پذیــری رنــگ و پوشــش و ســختی آن بررســی مــی گــردد .

تمامــی قطعــات بــر روی ریــل هــا آویــزان مــی
شــود و بــه صــورت اتوماتیــک بــه داخــل کانــوار
منتقــل مــی شــود .

16
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فروش و خدمات پس از فروش
فروش آغاز یک تعهد است
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معرفی مدحت

از دیــدگاه ســازه گســتر مدحــت فــروش آغــاز یــک تعهــد اســت و در ایــن مســیر خــود را موظــف بــه پاســخگویی  24ســاعته بــه نیازهــای
مشــتریان وفــادار خــود مــی دانــد  .اشــکاالت اجرایــی  ،آمــوزش نصــب  ،حضــور در پــروژه هــا  ،ارســال تیــم فنــی و مهندســی جهــت
نظــارت بــر کار قالــب بنــدی  ،مشــاوره بــه تیــم فنــی و مهندســی پــروژه  ،آمــوزش تیــم قالــب بنــدی و  ...جــزو وظایــف اصلــی واحــد
فــروش و خدمــات پــس از فــروش مــی باشــد .
ایــن واحــد بــا درک دقیــق از نیازهــای مشــتریان  ،ســریع تریــن  ،ایمــن تریــن و ســاده تریــن راهــکار را جهــت رفــع اشــکاالت و پیشــبرد
پــروژه  ،بــه تیــم اجرایــی ارائــه مــی نمایــد .

بررسی پروژه های روز کشور
برگــزاری جلســه بــا مهندســین و
پیمانــکاران پــروژه
دریافت نقشه های سازه
بررســی نقشــه هــا توســط واحــد فنــی و
مهندســی
پیشنهاد محصوالت متناسب با پروژه
برگــزاری جلســات توجیهــی و معرفــی
نحــوه عملکــرد تیــم

ارائه پیش فاکتور مصور
عقد قرارداد با رعایت اصول دوجانبه
تامین مواد اولیه با کیفیت
طراحــی نقشــه هــای تولیــد توســط واحــد
فنــی و مهندســی
ارسال کاال به محل پروژه
نصب و راه اندازی توسط تیم مونتاژ
ارسال سوپروایزر مقیم در پروژه
مشاوره دائمی تیم فنی و مهندسی

تعمیــر و نگهــداری سیســتم بعــد از
اســتفاده چندبــاره
تغییــرات پلــن  ،نظافــت و رنــگ آمیــزی
مجــدد محصــول

از ابتــدا تــا انتهــای پــروژه
همراهتــان هســتیم .
19

نصب و مونتاژ

تیم حرفه ای مونتاژ ســازه گســتر مدحت از ابتدا تا انتهای پروژه همراه شماست
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معرفی مدحت

بعــد از عقــد قــرارداد و تولیــد سیســتم هــای قالــب بنــدی  ،تیــم نصــب و مونتــاژ در محــل پــروژه حاضــر مــی شــوند و بــر اســاس
اســتانداردهای متــداول و نیازمنــدی هــای پــروژه  ،سیســتم را بــه صــورت کامــل اجــرا مــی نماینــد  .در ایــن مرحلــه قالــب هــا و داربســت
هــا بــر اســاس نقشــه موجــود بــا دقــت بــاال در مــکان مربوطــه نصــب مــی گــردد  .در حیــن مونتــاژ بــه تیــم اجرایــی مقیــم  ،آمــوزش هــای
الزم داده مــی شــود و بعــد از اتمــام قالــب بنــدی یــک مرحلــه بتــن ریــزی بــا حضــور تیــم مونتــاژ انجــام مــی شــود .
در ادامــه بســته بــه نیــاز پــروژه  ،ســوپروایزر مــی توانــد بــه صــورت دائــم یــا موقــت در محــل پــروژه حاضــر شــود و از نزدیــک اشــکاالت
اجرایــی و تغییــرات الزمــه را اعمــال نمایــد .

21

خدمات بهسازی و نگهداری

خدمات تعمیرات  ،تعویض رویه و بهســازی در محل پروژه و کارخانه
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قالــب هــا عمومــا بعــد از چنــد مرحلــه بتــن ریــزی ممکــن اســت کیفیــت اولیــه
خــود را بــرای ایجــاد بتــن اکســپوز از دســت دهنــد یــا بســته بــه تغییــر شــرایط
پــروژه نیــاز بــه ایجــاد تغییراتــی در پنــل هــا و اســکافلدها احســاس گــردد .
واحــد خدمــات بهســازی و نگهــداری بعــد بازدیــد از محــل پــروژه  ،قالــب هــا
را بســته بــه ســطح بهســازی و تغییــرات بــه کارخانــه منتقــل مــی نمایــد یــا در
محــل پــروژه نســبت بــه اصالحــات مــورد نیــاز اقــدام مــی نماینــد  .برخــی از ایــن
خدمــات بــه شــرح ذیــل مــی باشــد :
تعویــض رویه :
رویــه هــای قالــب پــای وود بعــد از چندیــن بــار مصــرف ( بســته بــه جنــس پــای
وود و نحــوه اســتفاده ) کیفیــت اولیــه خــود را از دســت مــی دهنــد  .ایــن پــای
وودهــا در محــل کارخانــه از پنــل هــا جــدا مــی شــود  ،پنــل هــا مجــددا رنــگ
آمیــزی مــی گــردد  ،ســپس پــای وود هــای جدیــد نصــب مــی گــردد و قالــب هــا
توســط ماســتیک درزگیــری مــی شــود  .قالــب هــا بعــد از آمــاده ســازی مجــدد بــه
محــل پــروژه منتقــل مــی شــود .
در بعضــی مــوارد بســته بــه تغییــرات پــروژه امــکان تعویــض رویــه پــای وود بــا
ورق فلــزی تحــت شــرایط خــاص وجــود دارد .

افــزودن اتصاالت جدید :
بســته بــه نیــاز پــروژه مــی تــوان قالــب هــای قدیمــی را بهینــه ســازی کــرد و قطعــات
جدیــدی بــر روی پنــل هــا جــوش داد  .ایــن قطعــات میتوانــد محــل قــرار گیــری جــک
دوپیــچ  ،افزایــش پشــت بندهــا  ،ایجــاد ســوراخ در بدنــه قالــب و  ...مــی باشــد  .عمومــا
ایــن تغییــرات جهــت تحمــل بیشــتر فشــارهای وارده در مراحــل بعــدی یــا پــروژه هــای
جدیــد مشــتریان محتــرم مــی باشــد .
تغییر ســایز :
در بعضــی مــوارد قالــب هــا نیــاز بــه تغییــر ابعــاد دارنــد کــه تیــم خدمــات بهســازی و
نگهــداری شــرکت بعــد از بررســی نقشــه هــای جدیــد  ،قالــب هــای قدیمی را بــرش داده
و بــه فــرم مــورد درخواســت مشــتری تبدیــل مــی نمایــد .
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کارخانه ریخته گری

تولید قطعات فوالدی با باالترین اســتاندارد های اروپایی

شــرکت ســازه گســتر مدحــت بــه عنــوان بزرگتریــن و معتبــر تریــن تولیــد کننــده قطعــات
مفصــل نیوجرســی فعالیــت ریختــه گــری خــود را بــا هــدف تامیــن قطعــات مفصــل
اســتاندارد و مــورد تاییــد ســازمان راهــداری کشــور در ســال  1395آغــاز نمــود.
شــرکت ســازه گســتر مدحــت  ،بــا احــداث واحــد جدیــدی در شــهر زنجــان اقــدام بــه تولیــد
انبــوه انــواع قطعــات فــوالدی ریختــه گــری بــه صــورت اختصاصــی نمــوده و توانســته اســت
قطعاتــی بــا باالتریــن اســتاندارد هــای روز اروپــا تولیــد نمایــد .
کارخانــه ریختــه گــری ایــن شــرکت بــا بهــره گیــری از امکانــات مــدرن و نیــروی انســانی
ماهــر بــا ظرفیــت تولیــد ماهیانــه  110تــن در شــهرک صنعتــی نــوآوران زنجــان مشــغول
بــه فعالیــت مــی باشــد و از جملــه ایــن قطعــات میتــوان بــه مفصــل نــری و مادگــی  ،گیــره
چدنــی هوپــاد  ،مهــره بلــت  ،رزوه جــک گام  6و گام  9و ســایر قطعــات فــوالدی اشــاره
کــرد .
یکــی از مهمتریــن ایــن قطعــات  ،مفصــل نــری و مادگــی اســت  .ایــن قطعــه مــی بایســت بــر
اســاس اســتاندارد هــای  DINآلمــان  GS20-MN5 ،تولیــد شــود کــه شــرکت ســازه گســتر
مدحــت موفــق بــه دریافــت تائیدیــه کیفیــت از ســازمان ایمنــی راه هــا و وزارت راه و
شهرســازی شــده اســت و یکــی از بزرگتریــن تولیــد کننــدگان ایــن قطعــه مهــم در صنعــت
راه ســازی کشــور اســت .
مفصــل نــری و مادگــی وظیفــه اتصــال دو قطعــه نیوجرســی بتنــی را در آزادراه هــا و جــاده
هــای داخلــی و خارجــی کشــور را بــر عهــده دارد  .ایــن اتصــال باعــث مــی شــود در صــورت
تصــادف و برخــورد هــای احتمالــی  ،نیوجرســی هــای بتنــی از هــم بــاز نشــوند و خــودرو
بــه ســمت دیگــر جــاده پرتــاب نشــود .
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25

فرهنگ سازمانی

با اعتماد به جامعه هدف بهزیســتی و دانش مهندســین ایرانی توانستیم .

یکــی از الزامــات اصلــی در ســازمان خــاق و پویــای مدحــت  ،ایجــاد فرهنــگ ســازمانی ویــژه مــی باشــد  .اســتفاده از نیروهــای خــاق ،
کادراجرایــی متعهــد  ،تیمــی بــا نــگاه بــه آینــده و اســتفاده از منابــع انســانی بــا تجربــه  ،ســازه گســتر مدحــت را در زمــره بهتریــن شــرکت
هــای تولیــد کننــده در ایــران و خاورمیانــه قــرار داده اســت .
اعتمــاد بــه جامعــه هــدف بهزیســتی متشــکل از افــراد ناشــنوا  ،معلــول جســمی جرکتــی خفیــف  ،معتادیــن پــاک شــده و زنــان سرپرســت
خانــوار  ،نگاهــی نــو در صنعــت قالــب بنــدی بتــن در کشــور و حتــی در صنایــع دیگــر ایجــاد نمــوده اســت .
ارتقــای جایــگاه اجتماعــی افــراد  ،ایجــاد دورهمــی هــای انتقــال تجربیــات  ،کالس هــای آموزشــی  ،برقــراری اصــول  5Sو کایــزن ،
برقــراری سیســتم نظــام پیشــنهادات در باالتریــن ســطح  ،مدحــت را بــه لیــدر بــازار در ایــن صنعــت تبدیــل نمــوده اســت .
خانواده مدحت همیشــه دســت در دســت هم با گام هایی اســتوار رو به جلو می دوند و شما امید بخش همیشگی ما هستید .

26

معرفی مدحت

27

مهندسی فروش

پل ارتباطی بین پروژه و تمامی واحدهای ســازمانی برای درک بهتر نیازها

دامنــه خدمــات مدحــت در زمینــه پشــتیبانی پــروژه از تدویــن مطالعــات امــکان ســنجی و سفارشــی ســازی تــا خدمــات نگهــداری سیســتم هــای
قالــب بنــدی گشــترس پیــدا مــی کنــد .
همچنینــی بــا مشــاوره دقیــق بــه مدیــران پــروژه  ،کاالهــا و اقــام مــورد نیــاز متناســب بــا ابعــاد پــروژه تعریــف و طراحــی مــی گــردد  .مهــم ترین
فــرد در ایــن بخــش مهندســی فــروش مــی باشــد کــه پــل ارتباطــی بیــن پــروژه هــا و تمامــی واحدهــای کارخانــه اســت .
ارائه بسته ای کاربردی از محصوالت و خدمات با نگاه دقیق به نیاز مشتریان از مهم ترین وظایف واحد مهندسی فروش می باشد .
28
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نمایشــگاه هــای ســاختمانی  ،بازدیــد از محــل پــروژه  ،بازدیــد از کارخانــه بــا حضــور
مهندســین فــروش بهتریــن پــل ارتباطــی بــا واحــد فــروش  ،واحــد فنــی مهندســی ،
واحــد تولیــد  ،واحــد مالــی و ســایر واحــد هــای موثــر در رونــد کار مــی باشــند .

29

گواهینامه ها و افتخارات

رضایت مندی مشــتریان بزرگترین افتخار ماست .

ســازه گســتر مدحــت در طــول دو دهــه فعالیــت خــود اصــل را بــر رضایــت مشــتریان قــرار داده اســت تــا بتوانــد بســته بــه نیــاز مشــتری
 ،بهتریــن کیفیــت را ارائــه نمایــد .
در ایــن مســیر دریافــت گواهینامــه هــا و افتخــارات متعــدد داخلــی و خارجــی گــواه ایــن مســاله اســت  .دریافــت رضایــت نامــه کیفیــت از
پــروژه هــا  ،تندیــس لیاقــت از ریاســت محتــرم جمهــور  ،انتخــاب مدیریــت شــرکت بــه عنــوان کارآفریــن برتــر در چندیــن دوره و از همــه
مهــم تــر احســاس رضایــت تیــم اجرایــی پــروژه هــا از کیفیــت بــاالی کاالی داخلــی مــا را بیــش از پیــش بــه ارائــه محصــوالت و خدمــات
بــا کیفیــت در کالس جهانــی ســوق داده اســت .

30
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31

انتقال دانش و تجربیات

دو دهه تجربه و دانش خود را برای پرورش نســل های جدید در اختیارتان قرار میدهیم .

خوشــحالیم کــه مــی توانیــم تجربیــات و دانــش ســال هــا فعالیــت در صنعــت قالــب بتــن خــود را در اختیــار مشــتریان عزیــز قــرار دهیــم .
حضــور در نمایشــگاه هــای مختلــف داخلــی و خارجــی  ،ســمینارها  ،همایــش هــا  ،برنامــه هــای بازدیــد دانشــجویی و گــروه هــای مختلــف
علمــی جــزو امــور همیشــگی شــرکت در جهــت رشــد و ارتقــای دانــش عمومــی جامعــه مــی باشــد .
بنــا بــه درخواســت تیــم هــای دانشــجویی  ،شــرکت هــای عمرانــی و معمــاری آمــوزش انــواع سیســتم هــای قالــب بنــدی در محــل
نمایشــگاه هــای شــرکت واقــع در کارخانــه ســازه گســتر مدحــت همیشــه برپــا و برقــرار اســت .
همچنیــن بــا راه انــدازی نمایشــگاه دائمــی در محــل کارخانــه  ،نمایندگــی هــای فــروش شــرکت و نمایشــگاه هــای مرتبــط بــا صنعــت
ســاختمان امــکان بازدیــد از نمونــه هــای کامــل اجــرا شــده  ،مالقــات بــا اعضــای فنــی و مهندســی شــرکت و تبــادل تجربیــات از نزدیــک
در باالتریــن ســطح فراهــم گردیــده اســت .
همچنیــن بنــا بــه درخواســت مشــتریان امــکان بازدیــد از پــروژه هــای در حــال اجــرای ایــن شــرکت بــه صــورت تیــم هــای عمرانــی بــا
آمــوزش تخصصــی توســط تیــم فنــی و مهندســی شــرکت ایجــاد گردیــده اســت .

32
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عالقــه منــدان بــه ایــن صنعــت مــی توانند
آخریــن تجربیــات  ،دانــش و تکنولــوژی
هــای موجــود را از طریــق کانــال هــای
ارتباطــی مــا نیــز دنبــال نماینــد .

33

کیفیت در کالس جهانی

تولید محصوالت با باالترین درجه کیفی منطبق با اســتاندارد های روز اروپا

34
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ســازه گســتر مدحــت همــواره بــا تفکــر تولیــد در کالس جهانــی اقــدام بــه ســرمایه گــذاری
در بخــش تحقیــق و توســعه نمــوده اســت و در ایــن مســیر اجــزای مختلــف هــر محصــول
یــا نمونــه خارجــی بررســی و آزمایشــات الزم بــرای حصــول مناســب تریــن نتیجــه توســط
تیــم فنــی مهندســی و تحقیــق توســعه انجــام گرفتــه اســت .
آزمایــش طــول عمــر محصــول  ،تحمــل فشــار بتــن  ،ضــد آب بــودن  ،آزمایشــات کشــش ،
مقاومــت و  ...بخشــی از انــواع آزمایشــات بــر روی محصــوالت مــی باشــد .
ســازه گســتر مدحــت همــواره در طــول دو دهــه فعالیــت خــود در تــاش بــوده اســت تــا پــا
را از مرزهــای ایــران فراتــر بگــذارد و بــا بررســی اســتانداردهای بیــن المللــی محصوالتــی را
ارائــه نمایــد کــه بتوانــد گواهینامــه هــای کیفیــت و رضایتمنــدی مشــتری در پــروژه هــای
بیــن المللــی را دریافــت نمایــد .
دریافــت گواهینامــه از پــروژه هــای کشــور عــراق  ،قزاقســتان  ،امــارات  ،عمــان و همچنیــن
تاییدیــه کیفیــت از پــروژه هــای داخلــی بــا پیمانــکاران تــراز اول بیــن المللــی بخشــی از
ایــن مــوارد بــوده اســت .

تولیــد قطعــات فــوالدی بــا باالتریــن
کیفیــت مطابــق بــا اســتاندارد هــای
بیــن المللــی بــا باالتریــن مقاومــت .
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قالب بندی دیوار
قالــب بنــدی دیــوار عمومـاً بــه روش هــای مختلفــی و بــا متریــال هــای گوناگــون
قابــل اجــرا اســت  .ایــن تفــاوت در محصــوالت بــا توجــه بــه کارکــرد پــروژه ،
هزینــه تمــام شــده  ،زمــان اجــرا و مــوارد ایمنــی پــروژه پیشــنهاد مــی گــردد .
سیســتم هــای قالــب بنــدی دیــوار از پــای وود  ، H20 ،فریــم هــای فلــزی و یــا
ترکیــب ایــن متریــال تولیــد مــی شــوند .
یکــی از مهمتریــن مــوارد در سیســتم هــای قالــب بنــدی دیــوار  ،اتصــاالت و
پشــت بنــد هــای قالــب مــی باشــد کــه بســته بــه طــول  ،ارتفــاع و ضخامــت بتــن
ریــزی متغیــر اســت .
راحتــی انتقــال پنــل هــای بــزرگ بــا جرثقیــل  ،رعایــت اصــول ایمنــی پــروژه
( ، )HSEکیفیــت ســاخت  ،متریــال مــورد اســتفاده  ،ایجــاد ســطح بتــن اکســپوز و
فشــارهای جانبــی بتــن از دالیــل انتخــاب ایــن سیســتم هــا مــی باشــد .
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قالب بندی دیوار هوپاد

فریم فلزی با رویه پالی وود  -عدم استفاده از اتصاالت اضافی و ایجاد سازه ای قدرتمند برای تحمل فشارهای مختلف بتن

یکــی از مــدرن تریــن روش هــای قالــب بندی
دیــوار  ،قالــب دیــوار هوپــاد مــی باشــد  .در
ایــن سیســتم رویــه قالــب  ،از جنــس پــای
وود و پشــت بنــد ( فریــم ) آن فلــزی مــی
باشــد و بــا توجــه بــه اســتفاده از پــای
وود بــه جــای ورق فلــزی در ســطح رویــه ،
عــاوه بــر ســبکی جهــت اجــرای بتن اکســپوز
بســیار مناســب مــی باشــد .

سرعت اجرا :
ســرعت بــاالی اجــرا در سیســتم هــای دیــوار
یــک طرفــه و دو طرفــه بــا کمتریــن نیــروی
انســانی در محــل پــروژه

قالــب دیــوار پــای وود هــر چنــد ســازه
ســبک تــری نســبت بــه ســازه فلــزی ایجــاد
مــی نمایــد ولــی از لحــاظ دوام و کارایــی
و ایجــاد ســطح بتــن اکســپوز بســیار بهتــر
از سیســتم هــای مشــابه فلــزی عمــل مــی
کنــد  .پنــل هــای دیــوار پــای وود بــه اتصاالت بسیار کم :
راحتــی توســط گیــره فــوالدی و گیــره دنــده حداقــل اســتفاده از ملزومــات قالــب بنــدی
شــانه ای بــه یکدیگــر متصــل مــی شــوند  .بــرای مونتــاژ و جلوگیــری از اســتفاده قطعــات
مختلــف و غیــر ضــروری در نصــب پنــل هــا
بتن اکسپوز :
بــه دلیــل اســتفاده از رویــه پــای وود و پنــل
هــای بــزرگ بــا ایجــاد کمتریــن درز اجرایــی

ایجاد ســطح بتن کامال اکسپوز
امکان جابجایی آســان توسط تاور کرین
امــکان اتصال به پنل های جانبی
سرعت باالی اجرا
وزن سبک
سیســتم مقرون به صرفه از لحاظ اجرا

قابلیت تنظیم برای تعیین فشــار بتن
اتصاالت ساده و قابل تنظیم
امــکان اجرای دیوار های آب بند
راحتــی حمل و نقل به پروژه
تطابق با سایر سیستم های پالی وودی

رویــه پــای وود در محــل کارخانــه بــه صــورت
کامــل پــرچ میشــود و توســط ماســتیک تمامــی
درزهــای قالــب گرفتــه مــی شــود .

قالــب هــا در محــل پــروژه توســط تیــم مونتــاژ
ســازه گســتر مدحــت  ،بــه صــورت کامــل اجــرا
شــده و تحویــل پیمانــکار مــی شــود .
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در سیســتم هــای دوطرفــه قالــب هــا توســط
بلــت  ،مهــره  ،میــان بلــت و واشــر بــه یکدیگــر از
دو طــرف متصــل مــی شــود .

قالب بندی دیوار

قالــب هــا بــه کمــک جــک هــای دو پیــچ کــه از
یــک طــرف بــه زمیــن و از طــرف دیگــر بــه پنــل
هــا متصــل هســتند مهــار مــی شــوند .

جهــت فیلــر بیــن قالــب هــا مــی تـوان از چــوب نیــز
اســتفاده نمــود  .عمــل اتصــال قالــب هــا و چــوب بــا
یکدیگــر توســط گیــره دنده شــانه ای انجــام می شــود .

قالــب هــای دیــوار هوپــاد بســته بــه حجــم بتــن
ریــزی دیــوار بــا پشــت بندهــای مختلفــی تولیــد
مــی شــوند .
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قالب بندی دیوار هوپاد

فریم فلزی با رویه پالی وود  -عدم استفاده از اتصاالت اضافی و ایجاد سازه ای قدرتمند برای تحمل فشارهای مختلف بتن

ســکوی بتــن ریــزی و جــان پنــاه در
بخــش فوقانــی قالــب هــا بــه پنــل
متصــل مــی گــردد  .ایــن اجــزاء
بــرای رعایــت اصــول  HSEدر محــل
پــروژه هنــگام بتــن ریــزی و قالــب
بنــدی تعبیــه شــده اســت .

جهــت افزایــش ایمنــی و جلوگیــری
از ســقوط کارگــر حیــن کار از روی
ســکو هــا  ،بــه صــورت افقــی از لولــه
داربســتی  ،چــوب بــا عــرض کــم و
یــا تــوری حفــاظ جــان پنــاه اســتفاده
میشــود .

در گوشــه هــای سیســتم قالــب
بنــدی از کنــج هــای خــاص بــه
ارتفــاع متناســب بــا قالــب هــا
اســتفاده مــی شــود .
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قالب بندی دیوار

پــای وود هــا بســته بــه نــوع اســتفاده
بعــد از چنــد مرحلــه بتــن ریــزی
مســتهلک مــی شــوند کــه قابلیــت
تعویــض رویــه هــا بــه راحتــی در
محــل پــروژه مهیــا مــی باشــد .

قالــب هــا توســط گیــره فــوالدی
بــه یکدیگــر متصــل مــی شــود  .بــا
ضربــه چکــش بــر روی گیــره فــوالدی
پنــل هــا بــه یکدیگــر کامــل نزدیــک
مــی شــوند و از خــروج شــیره بتــن
جلوگیــری بــه عمــل مــی آیــد .
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قالب بندی دیوار H20

قالــب بنــدی دیوار قابل تغییر جهت تحمل فشــارهای بتن مختلف به کمک تیرهای H20

قالــب بنــدی دیــوار پــای وود بــا پشــت بنــد  ، H20بــرای بتــن ریــزی انــواع دیوارهــا مــورد بتن ریزی دیوارهای مختلف
اســتفاده قــرار مــی گیــرد  .رویــه ایــن سیســتم از پــای وود بــا ضخامــت  18میلیمتــر و تیرهای امــکان بتــن ریــزی دیوارهــای مختلــف بــا
عمــودی  H20تشــکیل شــده اســت  .تیرهــای عمــودی جایگزیــن ســولجرهای فلزی می باشــند فشــارهای بــاال بــه کمــک تنظیــم فاصلــه
و رفتــاری مشــابه ایــن قطعــه ولــی بــا وزن کمتــر و کارایــی باالتــر را ایجــاد مــی کننــد.
تیرهــای H20
بــر روی تیرهــای عمــودی ویلرهــای فلــزی بــه صــورت افقــی نصــب مــی شــود کــه عــاوه بــر اجرای سریع و کارآمد
افزایــش مقاومــت دیــوار  ،جهــت اتصــال جــک دوپیــچ  ،ســکوی بتــن ریــزی و ســایر اتصــاالت بــا ایجــاد راه حــل هــای بهینــه ســازی
فلــزی مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد  .ایجــاد ســطح بتــن اکســپوز یکــی از مهــم تریــن ویژگی  ،کاهــش زمــان اســتفاده از جرثقیــل و
هــای ایــن سیســتم مــی باشــد .
افزایــش ضریــب تکــرار
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قالب بندی دیوار

سادگی و سرعت اجرا
امکان اســتفاده آسان از تجهیزات ایمنی
قابلیــت تنظیم فاصله تیرهای H20
ایجاد سطح بتن اکسپوز
مقاومت باال در مقابل فشارهای جانبی بتن

اتصاالت ساده  ،قابل تنظیم و واترپروف
طراحی ارگونومیک و منعطف
عدم نیاز به اتصاالت اضافی
کاهش زمان استفاده از جرثقیل در سایت

بــه دلیــل باالبــودن ضریــب تکــرار اســتفاده از پنل
هــا  ،هزینــه هــای نهایــی کاهــش مــی یابــد .

بــه دلیــل الگــوی درســت قرارگیــری میان بلــت ها ،
نیــاز بــه کار مجــدد بعــد از بتــن ریــزی نمی باشــد .

راه حــل مناســب بــرای پــروژه هــای انبــوه ســازی
 ،بــرج ســازی  ،تونــل ســازی و ....

ایمنــی بــاال بــا نصــب ســکوی بتــن ریــزی  ،جــان
پنــاه و نصــب ملزومــات ایمنــی

با توجه به نصب قطعه حمل جرثقیل در بخش فوقانی
دیوار  ،امکان حمل آسان با جرثقیل فراهم می باشد .

ویلرهای افقی نصب شده روی تیرهای  ، H20جهت
اتصال جک دو پیچ یا خرپا مورد استفاده قرار می گیرد .
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قالب بندی دیوار H20

قالــب بنــدی دیوار قابل تغییر جهت تحمل فشــارهای بتن مختلف به کمک تیرهای H20

عمــل اتصــال پنــل هــا بــه یکدیگــر
توســط ویلرهــای فلــزی و قطعــه
کانکتــور بــه کمــک پیــن چدنــی
انجام می گیرد .

محــل عبــور بلــت  ،انــدازه و شــکل
قــرار گیــری آن را مــی توان متناســب
بــا هــر نــوع نیــازی تنظیــم نمــود.

مونتــاژ پنــل قالــب دیــوار در محــل
کارخانــه عملیــات نصــب در محــل
پــروژه را ســرعت مــی بخشــد .
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قالب بندی دیوار

ایجــاد ســطح بتــن اکســپوز بــه دلیــل
اســتفاده از رویــه پــای وود بــا مقاطع
بــزرگ و حــذف درز هــای اجرایــی .

ابعــاد اســتاندارد در نظــر گرفتــه شــده
بــرای پنــل هــا  ،حمــل و نقــل آن را
آســان مــی نمایــد و از ترافیکــی شــدن
قطعــات جلوگیــری بــه عمــل مــی آید .

کاهــش هزینــه هــای اجرایــی در هــر
متــر مربــع بــا کــم کــردن میــزان
اســتفاده از میــان بلــت هــا  ،قطعــات
و پشــت بندهــای قالــب بنــدی .
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قالب بندی دیوار الرج پنل

طراحی در ابعاد بزرگ  ،کمتر شــدن درزهای اجرایی  ،راحتی حمل و نقل در محل پروژه

امکان اتصال به قالب های مدوالر :
بــه دلیــل اســتفاده از تســمه هــای مــدوالر
 ،امــکان افــزودن قالــب مــدوالر بــه آنهــا
وجــود دارد .

ایــن سیســتم جایگزیــن بســیار مناســبی
بــرای سیســتم هــای قالــب بنــدی مــدوالر
مــی باشــد  .در ایــن روش بــه جــای
اســتفاده از پنــل هــای قالــب مــدوالر و
اتصــال آن بــه کمــک ملزوماتــی ماننــد پیــن
و گــوه و کلمپــس  ،قالــب بــه صــورت الرج استفاده در پروژه های کوچک و بزرگ :
پنــل طراحــی مــی شــود .
بــه دلیــل قیمــت نزدیــک بــه مــدوالر و
کاهــش هزینــه نهایــی بــرای انــواع پــروژه
کمتــر شــدن درزهــای اجرایــی  ،افزایــش هــای کوچــک و بــزرگ مناســب مــی باشــد.
مقاومــت  ،حمــل و نقــل آســان و عــدم نیــاز
بــه مونتــاژ و دمونتــاژ اضافــی از مهــم تریــن
کاربردهــای ایــن سیســتم مــی باشــد .

افزایش سرعت اجرای پروژه
کاهش زمان مونتاژ
عدم نیاز به دمونتاژ در هر مرحله بتن ریزی
امکان اجرا به صورت دو طرفه و یک طرفه
کاهش درزهای اجرایی بتن

قالــب هــای الرج پنــل تســمه ای  ،توســط پیــن
و گــوه یــا کلمپــس ( بســت قورباغــه ای ) بــه
یکدیگــر متصــل مــی شــوند .

48

ایجاد سطح بتن اکسپوز
قیمت تمام شــده مقرون به صرفه
امکان اتصال به قالب مدوالر تسمه ای
افزایش تحمل فشار بتن

معمــوال قالــب الرج پنــل تســمه ای جهــت
افــزودن قالــب هــای بــا ســایز کوچکتــر و در
نقــش فیلــر مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد .

قالــب هــا در ســایز هایــی تولیــد مــی شــوند کــه
امــکان حمــل آســان بــه محــل پــروژه هــا را بــدون
ترافیکــی شــدن محمولــه فراهــم مــی نماینــد .

قالب بندی دیوار

بــه دلیــل ابعــاد بــزرگ قالــب هــای الرج پنــل و
کــم شــدن درزهــای اجرایــی  ،بتــن نهایــی کامــا
اکســپوز مــی باشــد .

قالــب هــای الرج پنــل را مــی تــوان بــا اتصــاالت
قالــب مــدوالر یــا بلــت  22و مهــره  3گــوش از دو
طــرف بــه هــم متصــل نمــود .
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قالب بندی دیوار مدوالر

یکی از پرکاربرد ترین روش های قالب بندی دیوار با پنل های ســبک و مدوالر

قالــب بنــدی دیــوار مــدوالر  ،یکــی از حمل و نقل آسان :
پــر کاربردتریــن روش هــای قالــب بنــدی پنــل هــا بــه راحتــی توســط یــک نفــر قابــل
دیوارهــای بتنــی در ایــران به شــمار مــی رود  .جابجایــی مــی باشــند .
ایــن سیســتم از ترکیــب پنــل هــای قالــب
مــدوالر ( تســمه ای یــا خــم ) و ملزومــات
قالــب بنــدی تشــکیل مــی شــود  .یکــی از
دالیــل پرطرفــدار شــدن ایــن سیســتم تنــوع
در ســایز پنــل هــا و امــکان جابجایــی آســان
توســط نیــروی انســانی در محــل پــروژه
بــدون نیــاز بــه جرثقیــل مــی باشــد .

قالــب هــا توســط پیــن و گــوه یا بســت قورباغــه ای
( کلمپــس ) بــه یکدیگــر متصــل می شــوند .
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سایزهای مختلف :
قالــب هــای مــدوالر از ســایز  10الــی 50
ســانتی متــر و در ارتفــاع یــک  1/5 ،و 2
متــر بــه صــورت اســتاندارد تولیــد مــی
شــوند ( .تســمه  5و  6ســانتی متــری )
ایجاد پنل های منعطف در پروژه :
بســته بــه تغییــر ابعــاد دیوارهــا در نقــاط
مختلــف پــروژه مــی تــوان بــا کــم و زیــاد
کــردن پنــل هــا  ،نیازهــای مختلــف اجرایــی
را بــه راحتــی بــرآورده نمــود .

امــکان اجــرای قالــب بــا پشــت بنــد لولــه
داربســتی یــا ســولجر وجــود دارد .

بســته بــه ضخامــت دیــوار مــی تــوان از پشــت
بندهــای قــوی تــری در اجــرا اســتفاده نمــود .

قالب بندی دیوار

امــکان اســتفاده از پنــل هــا در ســتون  ،بغــل تیــر
 ،ســقف و  ...بــه راحتــی فراهــم مــی باشــد .

بــه دلیــل کوچــک بــودن ابعــاد پنــل هــا بــه
راحتــی توســط یــک نفــر قابــل حمــل می باشــد .

استفاده از پنل ها در بخش های دیگر پروژه
امکان جابجایی آســان توسط کارگر
امــکان ایجاد پنل در ابعاد بزرگتر
آشــنایی اکثر نیروهای انسانی با این
سیستم و نحوه اجرای آن
کاهش زمان اســتفاده از جرثقیل به
دلیل سبک بودن پنل ها
تولید پنل ها در ابعاد مختلف و متنوع
قیمت مقرون به صرفه
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قالب بندی دیوار مدوالر

یکی از پرکاربرد ترین روش های قالب بندی دیوار با پنل های ســبک و مدوالر

امــکان نصــب ســکوی بتــن ریــزی و
جــان پنــاه در بخــش فوقانــی قالــب
هــا جهــت بتــن ریــزی بــه راحتــی
بــا اتصــال بــه ســولجر یــا لولــه هــا
فراهــم مــی باشــد .

بــا ایجــاد ســوراخ هــای اســتاندارد
در هنــگام تولیــد  ،قالــب هــا جهــت
عبــور صحیــح بلــت بــدون کمتریــن
خطــا آمــاده مــی گردنــد .

امــکان ایجــاد پنــل هــای بــزرگ تــر
بــا اتصــال قالــب هــا یــه یکدیگــر
فراهــم مــی باشــد  .پنــل هــای بــزرگ
بــه کمــک جرثقیــل بــه راحتــی
جابجــا مــی شــوند .
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قالب بندی دیوار
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قالب بندی مقاطع مدور H20

ایجاد ســازه ای با مقاطع مدور به لطف منعطف بودن پالی وود ها

ایــن نــوع قالــب بنــدی بــرای بتــن ریــزی ایجاد مقاطع مدور با شعاع مختلف
دیوارهــای مــدور ماننــد مخــازن  ،تصفیــه بــه دلیــل امــکان ایجــاد قــوس هــای
خانــه هــا  ،ســیلوها  ،ســازه هــای آبــی و  ...مختلــف  ،بــرای بتــن ریــزی انــواع اشــکال
بســیار مناســب مــی باشــد .
مــدور قابــل اســتفاده مــی باشــد .
رویــه قالــب از پــای وود بــا ضخامــت 18
میلیمتــر و پشــت بندهــای بــا تیــر عمــودی امکان تعویض رویه پالی وود
 H20تشــکیل شــده اســت  .عملیــات ایجــاد رویــه پــای وود قالــب هــا را بعــد از چندیــن
انحنــا در قالــب هــا توســط مهــره هــای بــار اســتفاده کــردن بــه راحتــی در محــل
خــاص دیــوار انجــام مــی گیــرد .
پــروژه مــی تــوان تعویــض نمــود .
بتن اکسپوز
بــه دلیــل اســتفاده از رویــه پــای وود
امــکان ایجــاد بتــن بــا رویــه اکســپوز بــا
باالتریــن کیفیــت فراهــم مــی باشــد .

تحمل فشــار باالی بتن ریزی همزمان
امکان تحمل فشار بتن تا  300کیلونیوتن
در حلقه کششی
ایجاد سطح بتن اکسپوز
امکان استفاده از اتصاالت واترپروف

امــکان قالــب بنــدی در شــعاع هــای مختلــف بــه
صــورت دوطرفــه و دومقطعــی فراهــم مــی باشــد .
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کاهش میزان اســتفاده از میان بلت ها
کاهــش هزینه های نهایی اجرای پروژه
امکان چیدمان بسیار سریع

عملیات ایجاد انحنا در پنل ها به کمک بلت و مهره
های خاص و با فشار قابل تنظیم انجام می گیرد .

امــکان اتصــال ســکوی بتــن ریــزی و جــان پنــاه
بــر روی ویلــر هــای فلــزی فراهــم مــی باشــد .

قالب بندی دیوار

در شــعاع هــای بــاال  ،فقــط بــه یــک میــان بلــت
در هــر  1.50متــر مربــع نیــاز مــی باشــد .

امــکان اتصــال کنــج هــای فلــزی خــاص بــه
گوشــه پنــل در نظــر گرفتــه شــده اســت .
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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

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
هــای اســتیفنر عرضــی ( پشــت بنــد ) مــی باشــند و توســط گیــره متوســط و لولــه هــای
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 40×80
و گیــره بلنــد اســتفاده مــی شــود .
امکان تحمل فشــار بتن ریزی یکپارچه
امکان تحمل فشار بتن تا  80kn/m2در
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

امــکان اجــرای ســکوی کار مــدور و نصــب
جــان پنــاه بــرای رعایــت اصــول  HSEو
جلوگیــری از ســقوط کارگــر حیــن کار

اجــرای انــواع مخــازن بتنــی در ارتفــاع هــای
مختلــف بــا پشــت بندهــای قــوی ماننــد
ســولجر  ،جــک دوپیــچ و لولــه داربســتی
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اســتفاده از لولــه هــای داربســتی نــورد شــده
بــه عنــوان پشــت بندهــای مناســب در طــول
قالــب هــا بــه صــورت افقــی و عمــودی

قالب بندی دیوار

امــکان تنظیــم مــداوم قالــب هــا در شــعاع هــای مختلــف و
کامــا مناســب بــرای بتــن ریــزی ســوله هــای گنــدم بــرای
جلوگیــری از ورود آب بــه مخــزن

در شــعاع های باال  ،در هــر یک متر فقط یک
میان بلت قرار داده می شــود  .رعایت اصول
آب بندی از نکات مهم این ســازه اســت .
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قالب بندی دیوار طرح دار

ایجاد اشــکال مختلف در بتن جهت زیباسازی دیوارهای شهری

قالــب دیــوار طــرح دار  ،از پنــل هــای فلــزی بــا ابعــاد یکســان تشــکیل شــده اســت
کــه اشــکالی بــا ایجــاد عمــق در ورق فلــزی بــر روی آن تولیــد مــی شــود  .ایــن قالــب
هــا در دیــواره پــل هــا  ،زیرگذرهــا  ،تقاطــع هــای غیرهــم ســطح و  ...مــورد اســتفاده
قــرار مــی گیــرد .
قالــب دیــوار طــرح دار دارای تســمه پانــچ شــده اســت کــه امــکان اتصــال ســاده بــه
قالــب هــای مــدوالر را فراهــم مــی نمایــد  .اتصــاالت مــورد اســتفاده در ایــن سیســتم
نیــز مشــابه سیســتم قالــب بنــدی مــدوالر مــی باشــد .

ایجاد سطح بتن اکسپوز
ایجاد بتن با اشــکال مختلف هندسی
عدم نیاز به ســاخت قطعه پیش ساخته
امــکان بتن ریزی درجا در محل پروژه

اتصال قالب طرح دار به قالب مدوالر
امــکان جابجایــی قالــب دیــوار بــه صورت
پنــل هــای بزرگتر

قالــب هــا بــه صــورت اســتاندارد در ابعــاد 50× 50
تولیــد مــی شــود .

قرارگیــری  4پنــل در کنــار یکدیگــر تشــکیل
یــک شــکل مشــخص را مــی دهــد .
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پنــل هــا توســط پیــن و گــوه مشــابه قالــب
مــدوالر بــه یکدیگــر متصــل مــی شــود .

قالب بندی دیوار

ایــن قالــب هــا میتواننــد بــه صــورت یــک طرفــه
یــا دوطرفــه در دیــواره پــل هــا مــورد اســتفاده
قــرار بگیرنــد .

اســتفاده اصلــی ایــن قالــب هــا در محیــط هــای
شــهری جهــت زیباســازی مــی باشــد .
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خرپای فلزی

جهــت اجــرای دیوارهای یک طرفه ( حائل ) با ظرفیت های باربری متفاوت

جهــت اجــرای دیوارهــای یــک طرفــه ( دیواره استفاده بسیار متنوع
کنــار گــود ) از خرپاهــای فلــزی بــا ظرفیــت تطابــق بــا تمــام ســازه هــای دیــواری و
باربــری هــای مختلفــی اســتفاده مــی شــود  .همچنیــن براکــت هــای ســنگین افقــی
ایــن خرپاهــا از یــک طــرف بــه زمیــن متصــل
مــی شــوند و از طــرف دیگــر بــه دیــوار .
اتصال سریع با حداقل ملزومات
بــه کمــک پیــچ و مهــره هــای معمولــی
جهــت  Up Liftنکــردن قالــب هــا در قابــل نصــب و مونتــاژ مــی باشــد .
دیوارهــای یکطرفــه  ،ایــن خرپــا هــا در
قســمت پاییــن بــه کمــک یــک ســولجر حمل و نقل آسان
افقــی توســط بلــت بــه انکــر بلــت ( مهــره از طریــق تطبیــق هندســه مؤلفــه هــای
مدفــون ) نصــب میشــود و در انتهــای ایــن فــردی متناســب بــا ابعــاد کامیــون و
خرپــا نیــز یــک پیــچ تنظیــم جهــت شــاغول جلوگیــری از ترافیکــی شــدن ســازه
کــردن قالــب بــر روی زمیــن قــرار میگیــرد .

امکان تنظیم دقیق دیوار بر اســاس
فشارهای مختلف
کاهش زمان اســتفاده از جرثقیل به دلیل
استفاده از پنل های بزرگ

خرپــای فلــزی فشــار وارده را هنــگام بتــن
ریــزی دیوارهــای یــک طرفــه  ،بــه زیــر ســازه
و پایــه هــا منتقــل مــی کنــد
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ایجاد ایمنی مناســب در محل پروژه
افزودن قطعات جدید به سیستم قبلی
امکان اجرا در دیوارهای مختلف

امــکان اســتفاده از خرپاهــای فلــزی بــا انــواع
سیســتم هــای قالــب بنــدی رویــه پــای وود و
فلــزی وجــود دارد

امــکان اتصــال بــه قالــب هــای پــای وود بــه
کمــک ویلرهــای فلــزی افقــی نصــب شــده بــر
روی پنــل هــا

قالب بندی دیوار

جهــت ســهولت در حمــل و افزایــش مقاومــت ،
لولــه هایــی بــه صــورت افقــی و ضربــدری بــه
یکدیگــر متصــل مــی شــوند .

امــکان نصــب ســاده بــدون نیــاز بــه مونتــاژ
و دمونتــاژ مجــدد خرپاهــای فلــزی در محــل
پــروژه وجــود دارد .
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قالب بندی ستون
بــرای ایجــاد ســتون هــای بتنــی روش هــای مختلفــی در صنعــت قالــب بتــن
وجــود دارد کــه بــا اســتفاده از متریــال هــای گوناگــون ماننــد ورق فلــزی  ،چــوب
و پــای وود طراحــی و تولیــد مــی شــوند .
بســته بــه نیــاز پــروژه  ،ارتفــاع و ســطح مقطــع ســتون  ،پیشــنهاد هــای مختلفــی
ارائــه مــی گــردد .
در برخــی روش هــا ماننــد قالــب ســتون هوپــاد امــکان تغییــر مقاطــع بتــن ریــزی
در طبقــات مختلــف بــه صــورت مربعــی یــا مســتطیلی وجــود دارد .
اتصــال قالــب هــا بــه یکدیگــر در قالــب بنــدی ســتون  ،بســته بــه نــوع ســازه
متفــاوت اســت  .ایجــاد ســطح بتــن اکســپوز  ،اجــرا در ارتفــاع هــای مختلــف ،
اجــرای ســریع و رعایــت اصــول  HSEاز الزامــات اجــرای سیســتم هــای قالــب
بنــدی ســتون مــی باشــد .
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قالب بندی ستون هوپاد

تغییر ابعاد ســتون بدون نیاز به اضافه کردن پنل های جدید

قالــب ســتون هوپــاد از رویــه پــای وود و فریــم فلــزی و پشــت بندهــای فلــزی تشــکیل
شــده اســت  .قالــب ســتون پــای وود بــرای بتــن ریــزی مقاطــع مختلــف ســتون بــا امــکان
تغییــر ســایز مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد .
یکــی از مهــم تریــن ویژگــی هــای ایــن سیســتم مقــرون بــه صرفــه بــودن آن در طــول
پــروژه مــی باشــد  .در سیســتم هــای ســنتی بــرای هــر مقطــع ســتون نیــاز بــه تهیــه قالــب
جداگانــه ای وجــود دارد ولــی در قالــب ســتون پــای وود ( هوپــاد ) بــا تغییــر ســایز قالــب
در طبقــات مختلــف و فقــط بــا بــاز کــردن اتصــاالت ایــن امــکان فراهــم اســت .
اتصال قالب ها
قالــب هــا توســط مهــره ســه گــوش و بلــت
بــه یکدیگــر متصــل مــی شــوند .
تغییر ابعاد
قالــب هــا بســته بــه نیــاز پــروژه در ابعــاد
مختلفــی قابــل اســتفاده مــی باشــد .

ایجاد سطح بتن اکسپوز
امکان تعویض رویه پالی وود
تحمل فشــار بتن تا 80 kn/m2
امکان بتن ریزی در مقاطع مختلف ستون
امکان بتن ریزی در سایز های مختلف

قالــب هــا توســط مهــره ســه گــوش و پیــچ بلــت
بــه یکدیگــر متصــل مــی شــوند .
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طراحی ارگونومیک و ساده
وزن بسیار سبک
اتصاالت چدنی مقاوم
امکان انتقال آســان به طبقات بعدی
امکان استفاده در دیوار برشی

امــکان اتصــال ســکوی بتــن ریــزی و جــان پنــاه
بــر روی قالــب فراهــم مــی باشــد .

عدم نیاز به اتصاالت اضافی
امکان نصب آسان سیستم های دسترسی
و سیستم های ایمنی
بتــن ریزی تا ارتفاع  6متر

قالــب هــا توســط گیــره چدنــی از بــاال بــه
یکدیگــر متصــل مــی شــوند .

قالب بندی ستون

ســوراخ کاری رویــه پــای وود در محــل پــروژه
بســته بــه نیــاز انجــام مــی شــود .

لبــه هــای اتصــال پــای وود بــه فریــم توســط
ماســتیک عایــق بنــدی مــی شــوند .

رویــه پــای وود قبــل از عملیــات بتــن ریــزی
توســط روغــن قالــب پوشــانده مــی شــود .
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قالب بندی ستون H20

ســتون های اکســپوز با رویه های پالی وود و تیرهای قابل تنظیم

قالــب بنــدی ســتون  ، H20یکــی از اتصال با ویلر فلزی
بهتریــن روش هــای بتــن ریــزی ســتون پنــل هــا بــه راحتــی توســط ویلــر فلــزی
مــی باشــد  .در ایــن روش از پــای وود بــه یکدیگــر متصــل مــی شــوند .
و تیرهــای عمــودی  H20اســتفاده مــی
شــود و ســتون هــا توســط ویلرهــای فلــزی امکان تغییر فاصله تیرها
افقــی بــه یکدیگــر متصــل مــی شــود  .بــا توجــه بــه فشــار بتــن در ســتون مــی
تــوان تیرهــای  H20را بــه یکدیگــر
ایــن روش قالــب بنــدی امــکان بتــن ریــزی نزدیــک یــا دور کــرد .
در ابعــاد مختلــف ســتون را در یــک پــروژه
بــا نزدیــک و دور کــردن پنــل هــا بــه امکان تعویض رویه پالی وود
پیمانــکار مــی دهــد .
رویــه پــای وود هــا را بســته بــه مســتهلک
شــدن مــی تــوان در محــل کارگاه بــه
راحتــی تعویــض نمــود .

ویلرهــای فلــزی بــه شــکل یــک کمربنــد در
چهــار طــرف پنــل هــا قــرار مــی گیــرد .
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جــک هــای دوپیــچ بــه ویلرهــای فلــزی متصــل
مــی شــوند .

عمــل اتصــال پنــل هــا بــه یکدیگــر توســط بلت
و مهــره بــه صــورت مــورب انجــام مــی شــود .

قالب بندی ستون

ایجاد سطح بتن اکسپوز
قابلیت تغییر مقاطع ستون
حداکثر مجاز فشــار بتن 100 kn/m2
امکان استفاده در مقاطع مربعی یا مستطیلی
نصب آسان سیستم های دسترسی و ایمنی

امــکان بتن ریزی تا ارتفاع  8متر
امکان انتقال به طبقات بعدی بدون نیاز
به دمونتاژ کامل
سادگی و سرعت باالی اجرا
قابلیت تنظیم برای تعیین فشــار بتن
مقاومت باال در برابر فشارهای جانبی بتن

اتصاالت ساده  ،قابل تنظیم و واترپروف
طراحی ارگونومیک و منعطف
عدم نیاز به اتصاالت اضافی
استفاده از اتصاالت چدنی نشکن
امکان نصب سکوی بتن ریزی و جان پناه
بر روی قالب ها
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قالب بندی ستون الرج پنل

ایجاد ســتون با مقاطع مربع یا مســتطیل با ابعاد الرج پنل

یکــی از روش هــای مناســب و ســریع بــرای بتــن ریــزی ســتون  ،سیســتم قالــب بنــدی
الرج پنــل ســتون مــی باشــد  .قالــب بنــدی الرج پنــل معمــوال بــرای بتــن ریــزی دیوارهــا
مــورد اســتفاده قــرار مــی گیرنــد ولــی در ســتون هــای مرتفــع یــا پــروژه هایــی کــه نیــاز
بــه اجــرای کار بــا ســرعت بیشــتری وجــود دارد از قالــب بنــدی الرج پنــل ســتون اســتفاده
میشــود .
ســتون هــای الرج پنــل بــه گونــه ای طراحــی و تولیــد مــی شــوند کــه امــکان تغییــر ســطح
مقطــع را بــه راحتــی در پــروژه فراهــم مــی نماینــد و فقــط مــی تــوان بــا بــاز کــردن بلــت
هــا و بســتن آن در ســوراخ هــای جانبــی مقاطــع را کوچــک یــا بزرگتــر نمــود .

سرعت باالی اجرا
ایجاد سطح بتن اکسپوز
امــکان بتن ریزی در مقاطع مختلف
قیمت مقرون به صرفه
عدم نیاز به دمونتاژ جهت انتقال به
طبقات بعدی

قالــب هــا توســط مهــره ســه گــوش چدنــی بــه
یکدیگــر متصــل مــی شــوند.
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اتصال پنل ها
قالــب هــا توســط مهــره ســه گــوش چدنــی
بــه یکدیگــر متصــل مــی شــوند.
تغییر ابعاد ستون
امــکان تغییــر ابعــاد ســتون در طبقــات
مختلــف پــروژه بــا جابجایــی مهــره هــا
فراهــم مــی باشــد .

امکان اســتفاده از پنل ها در دیوار
امکان بتن ریزی در ارتفاع های باالتر از
 8متر
امکان انتقال ســاده به طبقات بعدی
تحمل باالی فشار بتن

امــکان تغییــر ابعــاد ســتون در طبقــات مختلــف
پــروژه بــا جابجایــی مهــره هــا فراهــم مــی باشــد .

عمــل اتصــال قالــب هــا بــه زمیــن توســط جــک
دوپیــچ انجــام مــی شــود .

قالب بندی ستون
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قالب مدوالر ستون

اجرای ســتون های بتنی با فریم های مدوالر با کمترین هزینه

یکــی از عمومــی تریــن روش هــای قالــب بنــدی ســتون  ،قالــب بنــدی ســتون مــدوالر مــی
باشــد  .ایــن نــوع قالــب بنــدی بــرای پــروژه هــای کوچــک و بــزرگ ســاختمانی بــا ابعــاد
مختلــف مناســب اســت .
از ترکیــب پانــل هــا  ،کنــج هــای بیرونــی و اتصــاالت قالــب بنــدی مــی تــوان انــواع مقاطــع
مــورد نیــاز بــرای تشــکیل یــک ســتون بتنــی بــا ارتفــاع هــای مختلــف را ایجــاد نمــود .
پانــل هــا معمــوال بــه صــورت اســتاندارد در عــرض هــای  50 ، ... ، 15 ، 10و طــول هــای
یــک متــر  1.5 ،و  2متــر تولیــد مــی شــوند  .کنــج هــای قالــب بنــدی نیــز در انــدازه هــای
 5×10 ، 5×5و  10×10و ارتفــاع  1.5 ، 1و  2متــر تولیــد مــی شــوند .
قالــب هــای مــدوالر از ورق رویــه  3میــل و تســمه هــای بــا ضخامــت  5میــل تولیــد 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 .

امــکان اتصــال ســکوی بتــن ریــزی در بــاالی
قالــب فراهــم مــی باشــد .
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ابعاد مختلف
بــا توجــه بــه ابعــاد مختلــف پنــل هــای
مــدوالر امــکان بتــن ریــزی بــرای مقاطــع
مختلــف فراهــم مــی باشــد .
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
بــا توجــه بــه وزن کــم پنــل هــا  ،قالــب
هــا بــه راحتــی توســط یــک نفــر قابــل
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

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

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

قالب بندی ستون

پنــل هــای قالــب مــدوالر ســتون بــه راحتــی
توســط یــک نفــر قابــل جابجایــی مــی باشــد .

بــرای اتصــال محکــم تــر پنــل هــا از بســت
قورباغــه ای اســتفاده مــی شــود .
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قالب بندی ستون گرد

ســتون های گرد بتنی پیشــنهاد مناسب برای استفاده بهینه از فضای ساختمان

قالــب ســتون گــرد بــرای بتــن ریــزی مقاطــع دایــره ای ســتون در ارتفــاع هــای مختلــف
تولیــد مــی شــود  .قالــب هــا معمــوال از قطــر  30ســانتیمتر بــه بــاال و بــه صــورت دو تکــه
 ،ســه تکــه و چهــار تکــه بســته بــه قطــر قالــب هــا تولیــد مــی شــود .
قالــب گــرد بــه صــورت اســتاندارد در ارتفــاع هــای  150،100 ، 50و  200ســانتی متــر
طراحــی و تولیــد مــی گــردد  .وجــود اســتیفنرهای محکــم در پشــت قالــب و اســتفاده از
ورق بــا ضخامــت  3میلیمتــر امــکان بتــن ریــزی در ســایزهای مختلــف را بــه پیمانــکار
مــی دهــد .
اتصــال پنل ها به یکدیگر توســط پین و گــوه و کلمپس انجام می گیرد .

ایجاد سطح مقطع کامال گرد
اتصاالت بسیار ساده
عدم نیاز به دمونتاژ اضافی
مونتاژ ساده و سریع

قالــب هــا توســط پیــن و گــوه و کلمپــس بــه
یکدیگــر متصــل مــی شــوند .
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جلوگیری از خروج شیره بتن
حداقل ایجاد درز بتن
مناسب برای ستون های مرتفع

قالــب هــا عمومـاً بــه صــورت دو تکــه طراحــی و
تولیــد مــی شــوند .

در قطرهــای بــزرگ عــاوه بــر پیــن و گــوه و
کلمپــس از پیــچ و مهــره هــم اســتفاده مــی شــود .

قالب بندی ستون

امــکان اتصــال ســکوی بتــن ریــزی و جــان پنــاه
بــر روی قالــب وجــود دارد .

قالــب گردهــای ســایز بــزرگ در محــل کارخانــه
مونتــاژ و رفــع اشــکال مــی شــوند .
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قالب بندی سرستون

ایجاد سرســتون پل ها وتقاطع های غیر هم ســطح در اشکال پیچیده

ایــن روش قالــب بنــدی عمومــا بــرای بتــن
ریــزی سرســتون انــواع پــل هــا مــورد
اســتفاده قــرار مــی گیــرد  .قالــب هــای
سرســتون بســته بــه نیــاز پــروژه بــه صــورت
دو قوســی  ،ســه قوســی  ،گلدانــی  ،نیلوفــری
و  ...طراحــی و تولیــد مــی شــوند .

قالــب هــا شــماره گــذاری میشــوند تــا بــه راحتــی
بــر اســاس نقشــه قابــل مونتــاژ باشــند .
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اتصال قالب ها
قالــب هــا معمــوال توســط پیــن و گــوه
یــا پیــچ و مهــره بــه راحتــی بــه یکدیگــر
متصــل مــی شــود .
مونتاژ در زمان تولید
قالــب هــا در زمــان تولیــد در محــل
کارخانــه یــک بــار بــه صــورت کامــل مونتــاژ
مــی شــود .

طراحــی و تولیــد قالــب هــا بــه صورتــی اســت
کــه کامــا بــر ســتون موجــود منطبــق باشــند .

قالــب هــا جهــت کنتــرل دقیــق در محــل کارخانه
بــه صــورت کامــل مونتــاژ و کدگــزاری می شــوند .

قالب بندی ستون

قطعــات بــه کمــک جرثقیــل در محــل مــورد
نظــر قــرار داده مــی شــود .

امــکان نصــب ســکوی بتــن ریــزی و جــان پنــاه
بــر روی قالــب سرســتون وجــود دارد .
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قالب بندی سقف

بــرای اجــرای ســقف هــای بتنــی عمومــا روش هــای بســیار متنوعــی وجــود
دارد کــه معمــوال بــر اســاس انــدازه پــروژه  ،قیمــت تمــام شــده و ســرعت اجــرا
متفــاوت اســت .

قالــب بنــدی ســقف بــا اســتفاده از متریــال هــای مختلفــی قابــل اجــرا اســت  .در
روش هــای قدیمــی از ترکیــب اســکافلدهای مثلثــی  ،ســولجر و پــای وود یــا ورق
فلــزی اســتفاده مــی شــد ولــی در روش هــای نویــن ســعی در اســتفاده از سیســتم
هــای میــزی ماننــد میــز پرنــده یــا سیســتم فلکــس مــی باشــد کــه باعــث ســرعت
اجــرای پــروژه  ،عــدم نیــاز بــه مونتــاژ و دمونتــاژ در هــر مرحلــه و قیمــت تمــام
شــده پاییــن تــر مــی شــود .
همچنیــن در مــواردی امــکان اســتفاده از سیســتم هــای مختلــف ســقف در یــک
پــروژه بســته بــه ابعــاد هندســی متفــاوت آن وجــود دارد .
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قالب بندی میز پرنده

جایگزین مناســب سیســتم های ســنتی برای اجرای سریع سقف بدون نیاز به دمونتاژ در هر مرحله

قالــب بنــدی میــز پرنــده یکــی از بهتریــن مونتاژ سریع و یکباره
و مقــرون بــه صرفــه تریــن سیســتم هــای ایــن سیســتم بــه ســرعت و در محــل پــروژه
مــورد اســتفاده در بتــن ریــزی ســقف هــای فقــط بــرای یکبــار مونتــاژ مــی شــود .
مرتفــع و وســیع مــی باشــد .
ایــن سیســتم بــه دلیــل تحمــل فشــار کاهش زمان استفاده از جرثقیل
بــاالی بتــن و ایجــاد ســطح بتــن اکســپوز بــا توجــه بــه عــدم نیــاز بــه دمونتــاژ
در مجتمــع هــای تجــاری  ،هتــل هــا  ،پــل سیســتم  ،زمــان اســتفاده از جرثقیــل
ســازی  ،ســقف هــای بلنــد  ،ســقف هــای کاهــش مــی یابــد .
گنبــدی  ،پاالیشــگاه هــا  ،نیــروگاه هــا و ...
مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد  .رویــه اجرای میز در کارخانه
قالــب میــز پرنــده از پــای وود روکــش دار بخــش میــز سیســتم میــز پرنــده معمــوال
بــا ضخامــت  18میلیمتــر مــی باشــد  .در کارخانــه مونتــاژ مــی شــود و بــه محــل
پــروژه ارســال مــی شــود .

قالــب میــز پرنــده بــه کمــک تــاور کریــن بــه
طبقــه بعــدی منتقــل مــی شــود.
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بعــد از بتــن ریــزی  ،قالــب توســط دســتگاه
ترولــی از زیــر ســقف بیــرون کشــیده مــی شــود .

عمــل اتصــال میــز بــه اســکافلد توســط گیــره
فلــزی و پیــچ و مهــره انجــام مــی شــود .

قالب بندی سقف

ایجاد سطح بتن اکسپوز
تحمل فشار بتن در سطوح وسیع
عدم نیاز به اتصاالت اضافی
امکان جابجایی کامل میز پرنده توسط ترولی
امکان جابجایی آسان به طبقات بعدی
توسط شاهین
کاهش چشمگیر هزینه نهایی قالب بندی

ضریب تکرار باال
انعطاف پذیری باال
سرعت اجرای باال
افزایش ایمنی در هنگام کار
سبک بودن و سادگی مونتاژ فریم ها
ارگونومی مناسب
قابلیت تحمل تا  6/5تن بار

طــول عمــر بــاالی قطعــات بــه دلیــل
اســتفاده از رنــگ کــوره ای
طراحی بر اساس استاندارد BS
امــکان تغییــر ارتفــاع در ســقف هــای
متغیــر ماننــد پــل هــا
عــدم نیــاز بــه دمونتــاژ بــرای انتقــال به
طبقــات بعدی
79

قالب بندی میز پرنده

جایگزین مناســب سیســتم های ســنتی برای اجرای سریع سقف بدون نیاز به دمونتاژ در هر مرحله

فریــم هــای عمــودی بــه صــورت
اســتاندارد در ســایزهای  120 ، 90و
 150ســانتیمتر تولیــد مــی شــوند .

فریــم هــای عمــودی در ارتفاع توســط
رابــط هــای لولــه ای بــه کمــک پیــن
بــه یکدیگــر متصــل مــی شــوند .
روی فریــم هــا نیــز یــک پیــن
مخصــوص تعبیــه شــده اســت کــه
جهــت اتصــال فریــم هــا بــه مهــاری
اســتفاده مــی شــود .

پاشــنه هــا نیــز توســط گیــره فلــزی
بــه اســکافلد متصــل مــی شــود .
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قالب بندی سقف

ســرجک هــای قابــل رگالژ بــر روی
شــورینگ هــای میــز پرنــده نصــب
مــی شــوند .

بخــش میــز بــه کمــک تیرهــای H20
عمــودی دوبــل در داخــل ســرجک
قابــل رگالژ قــرار مــی گیــرد .

بعــد از بتــن ریــزی  ،قالــب میــز
پرنــده توســط ترولــی دســتی کــه
بــه  4طــرف اســکافلدها نصــب شــده
اســت  ،بیــرون کشــیده مــی شــود .
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قالب بندی سقف فلکس

مناســب جهت اجرای ســقف های با اشــکال هندسی متفاوت و امکان مونتاژ در محل پروژه

سیســتم فلکــس  ،سیســتمی مرســوم در قالــب بنــدی ســقف هــای مختلــف مــی باشــد  .اجرا در اشکال هندسی مختلف سقف
ایــن سیســتم مشــابه سیســتم میــز پرنــده اســت بــا ایــن تفــاوت کــه تمامــی مراحــل نصــب ایــن سیســتم در ســقف هایــی کــه دارای
و مونتــاژ در محــل پــروژه انجــام مــی گیــرد و معمــوال بــه جــای اســکافلد  ،از جــک هــای اشــکال مختلــف هندســی و نامنظــم هســتند
ســقفی اســتفاده مــی شــود .
بســیار مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد .
در ایــن روش جــک هــای ســقفی  ،تیرهــای  H20و پــای وود ماننــد سیســتم هــای عدم نیاز به جرثقیل
قدیمــی قالــب بنــدی ســقف نصــب مــی شــود  .همچنیــن سیســتم فلکــس در نقاطــی ایــن سیســتم بــه دلیــل ســبکی  ،بــه
از پــروژه کــه امــکان اســتفاده از سیســتم میــز پرنــده بــه دلیــل ســطح مقاطــع هندســی راحتــی بــدون نیــاز بــه جرثقیــل قابــل اجــرا
نامنظــم و یــا عــدم همتــرازی وجــو نــدارد  ،بســیار پــر کاربــرد اســت .
مــی باشــد

استفاده در سقف های با ضخامت متوسط
قابــل اســتفاده در ســقف هــای بــا اشــکال
مختلــف هندســی
انعطاف پذیری باال
عدم نیاز به اتصاالت اضافی

بر روی جک های ســقفی  ،ســرجک های قابل
رگال ژ در ســایزهای مختلف قرار داده می شــود .
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عدم نیاز به تاور کرین و جرثقیل
سرعت باالی مونتاژ
عدم خروج شیره بتن به دلیل همترازی
سطوح پالی وود
ایجاد محافظ در مقابل رطوبت  ،نم و سایش

تیرهــای  H20بــه صــورت دوبــل در داخــل
ســرجک هــا قــرار مــی گیرنــد .

ضخامت های سقف مختلف
بــا نزدیــک کــردن جــک هــا بــه یکدیگــر مــی
تــوان تحمــل فشــار بتــن را افزایــش داد .

بسته به ضخامت سقف و فشار بتن  ،تیرهای افقی
بر روی تیرهای عمودی نصب می شود .

قالب بندی سقف

پــای وودهــا ( عمومــا با ضخامــت  18میلیمتــر ) بر
روی تیرهــای افقــی  H20پهــن می شــود .

امکان جابجایی میز ایجاد شــده توســط شاهین
حمــل به کمک تاور کرین وجود دارد .

پــای وود هــا بســته بــه نیــاز پــروژه در ابعــاد
مختلــف بــرش داده مــی شــود .
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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  .استفاده از قالب های ستون یا دیوار
قالــب بنــدی در ایــن روش جهــت اتصــال دو ســتون بــه یکدیگــر مــورد اســتفاده قــرار مــی بــه دلیــل متغیــر بــودن پنــل هــا  ،مــی
گیــرد  .ایــن سیســتم از ترکیــب پنــل هــای مــدوالر تســمه ای یــا خــم  ،کنــج هــای تــوان از قالــب هــای بخــش هــای دیگــر
بیرونــی و اتصــاالت فلــزی تشــکیل مــی شــود .
پــروژه اســتفاده نمــود .
قالــب هــا توســط پیــن و گــوه و کلمپــس بــه یکدیگــر متصــل مــی شــود  .در زیــر تیرهــا قالب خم یا تسمه ای
از جــک ســقفی یــا اســکافلد بــه صــورت اســتاندارد اســتفاده مــی شــود  .در صورتــی کــه امــکان اســتفاده از قالــب خــم یــا تســمه ای
ارتفــاع ســقف هــا بلنــد باشــد  ،مــی تــوان از اســکافلد بــه جــای جــک هــای ســقفی در زیــر در ایــن سیســتم وجــود دارد .
آن بهــره بــرد .

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
آشــنایی مناســب نیروی کار نیمه ماهر برای نصب قالب ها

قالــب هــا توســط پیــن و گــوه و کلمپــس بــه
یکدیگــر متصــل مــی شــوند .
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در دال هــای ســنگین از لولــه جهــت پشــت بنــد
قالــب هــا اســتفاده مــی شــود .

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

قالب بندی سقف

بــرای بخــش زیریــن قالــب هــا مــی تــوان از
پــای وود  ،ورق یــا تیــر چوبــی اســتفاده نمــود .

در زیــر دال معمــوال از جــک ســقفی یــا اســکافلد
اســتفاده مــی شــود .
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قالب بندی تیر هوپاد

قالــب مدوالر با رویه پالی وود

قالــب بنــدی تیــر پــای وود  ،بــرای بتــن اتصال پنل ها :
ریــزی تیرهــای بتنــی مــورد اســتفاده قــرار قالــب هــا توســط کلمپــس بــه یکدیگــر
مــی گیــرد  .ایــن سیســتم از رویــه پــای متصــل مــی شــوند .
وود و پشــت بندهــای فلــزی تشــکیل شــده
اســت .
تیر دوطرفه :
قالــب هــا بــه راحتــی توســط مهــره و واشــر
در واقــع ایــن سیســتم قالــب مــدوالر بــا بــه یکدیگــر متصــل مــی شــوند .
رویــه پــای وود مــی باشــد کــه بــا لبــه
هــای  8ســانتیمتر بــه صــورت اختصاصــی استفاده مجدد :
توســط شــرکت ســازه گســتر مدحــت امــکان اســتفاده مجــدد پنــل هــا در بخــش
طراحــی و تولیــد شــده اســت .
هــای دیگــر پــروژه وجــود دارد .

افزایش سرعت اجرای پروژه
سهولت اجرا
ایجاد ســطح بتن صاف و اکسپوز
امــکان قالب بندی برای ابعاد مختلف تیر

امــکان حمــل توســط یــک کارگــر بــه راحتــی
فراهــم مــی باشــد .
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قابلیت حمل و جابجایی ســاده
ضریب تکرار مصرف باال
امکان تعویض رویه قالب ها

قالــب تیــر هوپــاد بــا اتصــاالت مرســوم در قالــب
مــدوالر بــه یکدیگــر متصــل مــی شــود .

بــرای پشــت بنــد قالــب هــا مــی تــوان از لولــه
هــای داربســتی اســتفاده نمــود.

قالب بندی سقف

در ارتفــاع هــای بیشــتر از  5متــر بــه جــای
جــک ســقفی از اســکافلد اســتفاده مــی شــود .
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قالب سقف سبک

اجرای ســقف های پروژه های کوچک با کمترین نیروی انســانی و قطعات بسیار سبک

ایــن سیســتم یکــی از روش هــای اجرای ســاده سرعت اجرا
و آســان ســقف هــای بتنــی می باشــد .
پنــل هــا بــه راحتــی و بــا ســرعت اجــرای
در ایــن روش ســرجک هــای قفــل کن بــر روی بــاال توســط دو نفــر کارگــر مونتــاژ مــی
جــک ســقفی نصــب مــی شــود  .فریــم هــای شــود .
فلــزی عمــودی و افقــی در داخــل این ســرجک
هــا قــرار مــی گیرنــد .
وزن کم قطعات
بخــش رویــه ایــن سیســتم معمــوال توســط ایــن سیســتم بــه راحتــی بــه کمــک یــک
پــای وود روکــش دار یــا ورق فلــزی نفــر کارگــر ( بــدون نیــاز بــه تــاور کریــن )
پوشــانده مــی شــود  .بهتریــن پیشــنهاد قابــل حمــل مــی باشــد .
اســتفاده از رویــه پــای وود بــرای ایجــاد
ســطح کامــا اکســپوز مــی باشــد .
ســرعت اجــرای بــاال و قیمــت مناســب از مهــم
تریــن مزایــای ایــن سیســتم می باشــد .

مناسب برای ضخامت های سقف تا 33cm

مناســب برای ساختمان های مسکونی و
چند طبقه ای کوچک
عدم نیاز به اتصاالت اضافی
امکان کم و زیاد کردن فاصله جک ها در
ضخامت های مختلف

ســرجک قفــل کــن  ،بــر روی جــک هــا بــه
راحتــی نصــب مــی شــود .
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نصــب ایمن با امکان چرخاندن پنل ها
مونتاژ ارگونومیک با قطعات بسیار کم
وزن سبک قطعات
امکان جابجایی آســان توسط یک نفر
عــدم نیاز به پین یا پیچ

فریــم هــای فلــزی  ،در ابعــاد مختلــف قابــل
تولیــد مــی باشــد .

معمــوال از پــای وود بــه عنــوان رویــه ســقف
اســتفاده مــی شــود .

قالب بندی سقف

بــرای ایمنــی کارگــران در حیــن کار مــی تــوان
از جــان پنــاه و تیــر چوبــی افقــی اســتفاده کــرد .

پنــل هــای ســقفی بــه راحتــی توســط یــک نفــر
قابــل جابجایــی مــی باشــند .
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اسکافلدینگ و ایمنی
در انــواع پــروژه هــای کوچــک و بــزرگ ســاختمانی یکــی از اصــول اصلــی
اجــرای ســقف هــای بتنــی و ایمنــی در اجــرا  ،اســتفاده از انــواع سیســتم هــای
اســکافلدینگ مــی باشــد  .ایــن سیســتم هــا عمومــا بــه صــورت مشــترک بــرای
زیــر ســقف و داربســت بنــدی نمــا مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد  .بســته بــه
کوچکــی و بزرگــی پــروژه  ،الزامــات ایمنــی  ،قیمــت تمــام شــده امــکان انتخــاب
انــواع ایــن سیســتم هــا وجــود دارد .
همچنیــن در بخــش ایمنــی بــا اضافــه کــردن قطعاتــی ماننــد نردبــان  ،راه پلــه ،
جــان پنــاه و  ...مــی تــوان سیســتم هــای مناســبی جایگزیــن سیســتم هــای داربســت
بنــدی ســنتی ایجــاد نمــود .
همچنیــن یکــی از محصــوالت پرمصــرف در ایــن گــروه جــک هــای ســقفی مــی
باشــند کــه جهــت اجــرای ســقف هــای کوچــک و بــزرگ مــورد اســتفاده قــرار
مــی گیرنــد .
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داربست مدوالر مثلثی

داربســت بندی زیر سقف بدون نیاز به اتصاالت اضافی

داربســت مــدوالر مثلثــی به واســطه ســهولت
اجــرا و ســرعت کار یکــی از متــداول تریــن
سیســتم هــای داربســت بنــدی زیــر ســقف
جهــت انــواع ســقف هــای مرتفــع  ،پــل هــا ،
تقاطــع هــای غیــر همســطح و  ...مــی باشــد .

وزن سبک فریم ها
فریــم هــا دارای وزن ســبکی هســتند و بــه
راحتــی توســط یــک نفــر قابــل جابجایــی و
مونتــاژ مــی باشــند .

مونتاژ ساده
داربســت مثلثــی را مــی تــوان در ابعــاد مربع فریــم هــا بــه صــورت مثلثــی طراحــی شــده
 120×120و یــا بــه صــورت مثلثــی اجــرا انــد و بــه صــورت مــدوالر بــر روی یکدیگــر
نمــود  .داربســت مثلثــی از مهــار ضلعــی  ،نصــب مــی شــود .
مهــار قطــری  ،فریــم هــای داربســت 50
 75 ،و  100ســانتی متــر  ،پاشــنه و پیــچ عدم استفاده از اتصاالت اضافی
تنظیــم تشــکیل شــده اســت .
فریــم هــا بــدون نیــاز بــه هیــچ گونــه اتصــال
اضافــی بــر روی یکدیگــر قــرار مــی گیرنــد .

عمــل اتصــال اســکافلدهای مثلثــی بــه یکدیگــر
بــدون نیــاز بــه هیــچ گونــه قطعــه اضافــی می باشــد
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جهت تحمل فشارهای بتن  ،از سولجرهای فلزی
بر روی اسکافلد مثلثی استفاده می شود .

سرعت اجرای باال
امکان استفاده در انواع سازه های مرتفع
جایگزیــن مناســب بــرای جــک هــای
بلنــد در پــروژه هــای تجــاری
ساختار مدوالر و ارگونومی در مونتاژ
امــکان کــم کــردن فاصلــه پایــه هــا در
ضخامــت هــای مختلــف ســقف
امکان استفاده در انواع سازه های میزی

اسکافلدینگ و ایمنی

اسکافلد های مثلثی عموماً در ساخت پل ها و تقاطع
های غیر هم سطح مورد استفاده قرار می گیرند .

بســته بــه ضخامــت ســقف  ،مــی تــوان پایــه هــا
را بــه هــم دور یــا نزدیــک کــرد .

امــکان اجــرای ســقف بــا پــای وود یــا ورق
فلــزی بــر روی اســکافلد مثلثــی وجــود دارد .
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داربست کاپالک

پیشــنهاد مناســب جهت داربســت بندی نما و زیر سقف به کمک قطعات چدنی نشکن

ایــن روش داربســت بنــدی  ،یکــی از سیســتم
هــای مرســوم در دنیــا مــی باشــد  .ایــن
سیســتم از پایــه هــای عمــودی و مهــاری
هــای افقــی در ابعــاد مختلــف تشــکیل شــده
اســت .

عدم نیاز به ملزومات اضافی
بــه دلیــل اســتفاده از اتصــال فنجانــی
چدنــی  ،مهــاری هــا بــه راحتــی در داخــل
پایــه هــا قــرار مــی گیرنــد .

نصب سریع
عمــل اتصــال پایــه هــا بــه مهــاری هــا ایــن سیســتم بــه کمــک دو نفــر نیــروی
توســط قفــل کــن هــای چدنــی نصــب شــده انســانی بــه راحتــی قابــل نصــب مــی باشــد .
بــر روی پایــه هــا بــه کمــک چکــش انجــام
مــی شــود  .ایــن قفــل کــن هــا کــه بــه عدم نیاز به جرثقیل
صــورت فنجانــی مــی باشــند بــا فاصلــه  50بــه دلیــل ســبک بــودن مهــاری هــا و پایــه
ســانتیمتری از یکدیگــر بــر روی پایــه هــا هــا اســتفاده از جرثقیــل بــه حداقــل میرســد
نصــب شــده اســت .

پایــه هــا بــه صــورت اســتاندارد در ارتفــاع ، 1.5 ، 1
 2.5 ، 2و  3متــر تولیــد مــی شــود .
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هــر  50ســانت یــک قفــل کــن چدنــی بــر روی
پایــه هــا تعبیــه شــده اســت .

وزن سبک
حمل و نقل آسان
نصب سریع
استفاده در زیر سقف و نمای ساختمان
امکان اتصال سیستم پله به آن
امکان استفاده به عنوان پایه سیستم
های مختلف میزی
قابلیت تحمل وزن باالی بتن

عمــل اتصــال مهــاری هــا بــه پایــه در داخــل قفل
کــن هــا بــا ضربــه چکــش انجــام می شــود .

اسکافلدینگ و ایمنی

بــا کــم و زیــاد کــردن ارتفــاع پایــه هــا  ،مــی
تــوان آن را بــرای مــوارد مختلــف اســتفاده نمــود .

اســکافلد هــا بــا رنــگ هــای کــوره ای بــه
درخواســت مشــتری قابــل تولیــد مــی باشــند .
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داربست چکشی ستاره ای

اجرای ســاده و ســریع بدون نیاز به اتصاالت اضافی با قیمت مقرون به صرفه

اســکافلد چکشــی ســتاره ای بــرای داربســت عدم نیاز به اتصاالت اضافی
بنــدی انــواع ســازه هــای زیــر پــل هــا و پایــه هــا و مهــاری هــا بــدون نیــاز بــه اتصاالت
تقاطــع هــای غیــر همســطح  ،ســتون هــا اضافــی بــه راحتــی نصــب می شــود .
و ســقف هــای مرتفــع مــورد اســتفاده قــرار
مــی گیــرد  .ایــن سیســتم بــا دارا بــودن سرعت اجرا
تمامــی ویژگــی هــای سیســتم داربســت امــکان اجــرای ســریع بــا حداقــل نیــروی
مــدوالر مثلثــی  ،مــی توانــد جهــت داربســت انســانی در محــل کارگاه فراهــم مــی باشــد .
بنــدی نمــای ســاختمان و ســایر ســازه هــای
بتنــی نیــز مــورد اســتفاده قــرار گیــرد و بــا اجرا در ارتفاع های مختلف
کــم و زیــاد کــردن پایــه هــای آن مــی تــوان بــه لطــف وجــود پایــه هــا بــا طــول هــای
بــرای ارتفــاع هــای مختلــف مــورد اســتفاده مختلــف امــکان اســتفاده در ارتفــاع هــای
قــرار گیــرد .
مــورد نیــاز پــروژه فراهــم مــی باشــد .

اسکافلد ها از پایه های عمودی و فریم های افـقی
در طول های مختلف تشکیل شده است .
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عمل اتصال پایه های عمودی به مهاری های افقی
توسط پین موجود بر روی مهاری ها انجام می شود .

سرعت اجرای باال
به حداقل رساندن استفاده از جرثقیل
وزن کم پایه ها و مهاری ها
امکان مونتاژ توسط دو نفر
امکان استفاده در نمای ساختمان

بــر روی پایــه هــا بــا فاصلــه  50ســانت  ،قطعــه
ســتاره ای شــکل جــوش داده شــده اســت .

اسکافلدینگ و ایمنی
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جک سقفی

انواع جک های ســقفی با ظرفیت های باربری متفاوت با امکان نصب انواع ســرجک

یکــی از مرســوم تریــن سیســتم هــای اجــرای ســقف هــای بتنــی  ،تیرچــه بلــوک  ،یونولیــت
و  ...اســتفاده از جــک هــای ســقفی بــا ارتفــاع هــای مختلــف مــی باشــد .
عمــده مصــرف ایــن جــک هــا در پــروژه هــای کوچــک بــه ویــژه ســاختمان هــای مســکونی
مــی باشــد  .ایــن جــک هــا در انــواع مختلــف ســاده و صلیــب دار و بــا رزوه مهــره گام ، 6یــا
گام  9تولیــد مــی گــردد .

قیمت بسیار مقرون به صرفه
امکان اجرا در ارتفاع های مختلف سقف
ابعاد مختلف بنا به نیاز پروژه
امکان استفاده به عنوان مهار دیوار
امکان اتصال سرجک های مختلف

رزوه هــای گام  9شــرکت ســازه گســتر مدحــت بــه صــورت انحصــاری توســط ایــن شــرکت
تولیــد مــی گــردد و دارای باالتریــن اســتاندارد کیفــی در ایــران مــی باشــد .
جــک هــای ســاده  ،امــکان نصــب انــواع ســرجک هــای  4شــاخ  ،ســرجک طــرح مســتیطی  ،ضخامت لوله
صلیــب متحــرک و  ...را دارا مــی باشــند .
جــک هــا در ضخامــت هــای  2میــل و
 2/5میــل بــه صــورت ســبک و ســنگین
رزوه هــای تولیــد ایــن شــرکت بــه صــورت رولینگــی و تحــت فشــار تولیــد مــی گــردد و تولیــد مــی شــوند .
مقاومــت بســیار باالیــی ایجــاد میکننــد  ،معمــوال روش تــراش و بــراده بــرداری لولــه را
ضعیــف ومقاومــت آن را کاهــش میدهــد .
میزان استفاده

جــک هــا هــر یــک متــر مربــع یــک عــدد
مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد .
ارتفاع مجاز
جــک هــا حداکثــر تــا ارتفــاع  5.5متــر بــرای
ســازه هــای ســبک مجــاز می باشــند .

جــک هــا از دو بخــش نــری و مادگــی تشــکیل
شــده اســت .
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مهــره رزوه جــک هــا از چــدن داکتیــل نشــکن
مــی باشــد .

در جــک هــای صلیبــی  ،طــول صلیــب بــه
صــورت اســتاندارد  75ســانتیمتر مــی باشــد .

اسکافلدینگ و ایمنی

جــک هــا جهــت حمــل و نقــل آســان بــا بســته
بنــدی مناســب بــه محــل پــروژه ارســال می شــود .

در جک های با پلیت کفی ساده سوراخ دار  ،امکان
نصب سرجک های خاص فلزی وجود دارد .

رزوه جــک هــا بــا دســتگاه رولینــگ آلمانــی و
بــدون برداشــتن عمــق از لولــه تولیــد مــی شــوند .
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داربست نما

جایگزین مناســب سیستم ســنتی داربست بندی با باالترین ضریب امنیتی

داربســت نمــا  ،بهتریــن جایگزیــن سیســتم هــای ســنتی داربســت بنــدی مــی باشــد  .مهــم ترین نصب آسان
مولفــه ایــن سیســتم امنیــت فــوق العــاده  ،نصــب ســریع و انعطــاف پذیــری آن مــی باشــد .
سیســتم بــدون نیــاز بــه اتصــاالت اضافــی
بــه راحتــی مونتــاژ مــی شــود .
ایــن سیســتم امــکان اجــرا در ارتفــاع هــای مختلــف را دارا مــی باشــد و بــا اســتفاده از
ســکوی مشــبک  ،راحتــی کار را بــرای کارگــران فراهــم مــی نمایــد .
نصب پله
امــکان نصــب پلــه و راهــرو بــر روی ســازه
بــه راحتــی فراهــم مــی باشــد .
شبکه مشبک سکوی کار
ســوراخ هــای ایجــاد شــده بــر روی ســکوی
کار دارای برجســتگی مــی باشــد کــه امــکان
لیــز خــوردن کارگــر در هــر زمانــی بــه ویــژه
هــوای بارانــی را بــه حــد اقــل مــی رســاند .

سرعت اجرای باال
امکان نصب در ارتفاع های مختلف
امکان نصب در طول های مختلف
امکان استفاده در بخش های مخلف پروژه

اتصــال فریــم هــای اصلــی در ارتفــاع بــه کمــک
مغــزی ( رابــط ) صــورت مــی گیــرد .
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نصب آسان با حداقل استفاده از ملزومات
تحمل وزن های مجاز وارده
امکان نصب سیستم های نردبان و پله

اتصــال فریــم هــا بــه کمــک پیــن و اتصــال دو
فریــم توســط میــل مهارهــای ضربــدری صــورت
مــی گیــرد .

ســایز ســکوی مشــبک بــه صــورت اســتاندارد
بــوده و بنــا بــر نیــاز مشــتری در ابعــاد مختلــف
قابــل تولیــد مــی باشــد .

اسکافلدینگ و ایمنی

ســکوی مشــبک بــه کمــک اتصــال نیــم دایــره بــر
روی لولــه قــرار مــی گیــرد .
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قالب های پیش ساخته
بســیاری از قطعــات بتنــی بــا توجــه بــه شــرایط پــروژه و نــوع کارکــرد امــکان
بتــن ریــزی درجــا را ندارنــد و مــی بایســت قطعــه در محــل دیگــری بتــن ریــزی
شــده و بعــد از گیــرش نهایــی بــه محــل پــروژه منتقــل شــود  .انــواع نیوجرســی
هــای آزادراه هــا  ،قرنیــز پــل  ،دیــوار خــاک مســلح  ،تیــر بــرق و قطعــات خــاص
بتنــی بخشــی از ایــن محصــوالت مــی باشــد .
یکــی از مهــم تریــن نــکات در ایــن محصــوالت افزایــش ضریــب تکــرار اســتفاده
از قالــب هــا مــی باشــد کــه بــا اســتفاده از ورق هــای  ST52عمومــا ایــن مشــکل
رفــع مــی گــردد .
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قالب نیوجرسی

جاده هایی ایمن به کمک قالب نیوجرســی مفصلی

قالــب هــای نیوجرســی مفصلــی ( مانــع
بتنــی ) بــرای جداســازی الیــن چــپ و
راســت آزادراه هــا و اتوبــان هــا مــورد
اســتفاده قــرار مــی گیــرد .

استاندارد وزارت راه
قالــب هــا دقیقــا مطابــق بــا نقشــه هــا و
اســتاندارد هــای وزارت راه طراحــی مــی شــود .
ضریب تکرار
رویــه قالــب هــا بــا ورق  ST52تولیــد مــی
شــوند و ضخامــت رویــه آن جهــت افزایــش
طــول عمــر قالــب و بــاال رفتــن ضریــب
تکــرار دفعــات اســتفاده از ورق 5 mm
اســتفاده مــی شــود .

ایــن محصــول در چنــد مــدل تولیــد مــی
شــود و توســط مفصــل نیوجرســی بــه
یکدیگــر متصــل مــی گردنــد تــا در هنــگام
برخوردهــای احتمالــی  ،خودروهــا بــه
ســمت دیگــر اتوبــان پرتــاب نشــوند .
ایــن قالــب هــا بــه صــورت متــداول در  2نــوع
 4متــری ( متوســط ) و  6متــری ( بــزرگ ) سطح اکسپوز
تولیــد مــی شــوند .
رویــه قالــب هــای نیوجرســی در طــول  4متر
بــه صــورت یــک تکــه تولیــد مــی شــوند کــه
ایــن روش باعــث از بیــن رفتــن درز اجرایــی
شــده و موجــب ایجــاد ســطح بتــن اکســپوز
مــی گــردد .

جهــت خــارج کــردن راحــت تــر قطعــه بتنــی از
قالــب  ،قالــب نیوجرســی بــه صــورت برعکــس
ســاخته مــی شــود .
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مفصــل مادگــی قبــل از بتــن ریــزی بــا  4عــدد
آرماتــور طولــی کــه بــه آن جــوش داده شــده
اســت طبــق نقشــه داخــل بتــن قــرار مــی گیــرد .

جهــت تســریع در عملیــات قالــب بنــدی درپــوش
هــای قالــب بــه صــورت لوالیــی تولیــد مــی
شــوند .

قالب های پیش ساخته

مفصــل هــا از جنــس فــوالد مطابــق بــا تاییدیــه
وزارت راه و شهرســازی با اســتاندارد GS20-MN5
 DIN ،آلمــان تولیــد مــی شــوند .

امکان بتن ریزی هر قطعه در کمتر از  2روز
ایجاد سطح صاف و صیقلی
ضریب تکرار باالی قطعات

تولید مطابق با استانداردهای وزارت راه
و شهرسازی و ایمنی راه ها
امکان تولید به صورت مفصلی و لوالیی
105

قالب نیوجرسی

جاده هایی ایمن به کمک قالب نیوجرســی مفصلی

بعــد از پایــان عملیــات بتــن ریــزی ،
درپــوش هــای قالــب بــاز شــده و قیــد
هــای باالیــی آزاد و قطعــه بتنــی بــه
کمــک شــاهین حمــل نیوجرســی از
قالــب خــارج مــی شــود .

بــه طــور معمــول نيوجرســي هــاي
 4متــري بــراي جــاده هــاي پرپيــچ
وخــم و نيوجرســي هــاي  6متــري
بــراي آزادراه هــا اســتفاده مــي شــود .

قطعــه بتنــی توســط شــاهین
نیوجرســی از داخــل قالــب برداشــته
شــده و بــه صــورت برعکــس بــر عکس
بــر روی زمیــن قــرار مــی گیــرد .
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قالب های پیش ساخته

امــکان حــک آرم شــرکت هــا بــر روی
قالــب بــه صــورت  CNCدر محــل
کارخانــه فراهــم مــی باشــد .
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مفصل نیوجرسی

مـفصل هـای مادگی در هنگام بتن ریزی به کمک
آرماتورهای طولی در داخل بتن محکم می شوند .
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مـــفصل هــای نــری دو قطعــه مفصــل مادگــی را
بــه یکدیگــر متصــل مــی کنــد .

مفصــــل هـای نیوجـــرسی فقط با اســتادارد
 GS20-MN5از  DINآلمان ارائه میشــود .

قالب های پیش ساخته

بــا تغییــر اســتانداردهای وزارت راه و شهرســازی قالــب هــای نیوجرســی لوالیــی از رده خــارج
شــد و نیوجرســی هــای مفصلــی جایگزیــن آن شــد  .ایــن قالــب هــا بــا قطعــه ای چدنــی بــه
صــورت نــر و مــاده بــه نــام مفصــل نیوجرســی بــه یکدیگــر دوختــه مــی شــوند .
ایــن قطعــه بــر اســاس اســتاندارد اروپایــی  GS20-MN5مــی بایســت تولیــد شــود و
شــرکت ســازه گســتر مدحــت موفق بــه دریافــت مجوزهــای الزمــه از وزارت راه و شهرســازی
و ســازمان ایمنــی راه هــا گردیــده اســت .

فوالد نشکن :
مفصــل نیوجرســی مطابــق بــا اســتاندارد
 DINآلمــان تولیــد مــی شــود و لــزوم
نشــکن بــودن آن یکــی از مهــم تریــن نــکات
مــی باشــد .

یک دست مفصل :
یــک دســت مفصــل شــامل دو عــدد مادگــی
اســتفاده از مفصــل باعــث مــی شــود خــودرو هــا در صــورت برخــورد بــه ســمت دیگــر جــاده و یــک عــدد نــری مــی باشــد .
پرتــاب نشــوند و بعــد از حادثــه بــه مســیرخود بازگردنــد .
بــا توجــه به آلیاژ فوالدی مفصل امکان جوش پذیر بودن وجود دارد .
جا زدن مادگی در بتن :
مفصــل مادگــی در بتــن قــرار داده مــی
شــود و نــری وظیفــه اتصــال ایــن دو مادگــی
را بــه یکدیگــر بــر عهــده دارد .

مجوز وزارت راه و شهرسازی

یــک دســت مفصــل هــای نیوجرســی دارای
وزن تقریبــی  13کیلوگــرم مــی باشــند .

تولید مطابق استانداردهای روز دنیا
دریافت مجوز کیفیت از سازمان وزارت راه
و شهرسازی

امکان استفاده در جاده های پر پیچ و خم
بسته بندی مناسب جهت استفاده آسان
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قالب تیر پل

ســاخت تیرپل به صورت پیش ساخته

قالــب هــای تیــر پــل از پنــل هــای بــا عــرض یــک متــر تشــکیل شــده اســت و طراحــی ایــن
قالــب هــا بــه گونــه ای اســت کــه امــکان اتصــال بــه قالــب هــای مــدوالر را نیــز دارا مــی باشــند
و مــی تــوان طــول هــای مختلــف تیرپــل را بــا آن اجــرا نمــود .
در قســمت درپــوش و قالــب هــای ابتــدا و انتهــای محــل کابــل هــای پیــش ســاخته  ،لولــه هــا
و  ...جانمایــی مــی شــوند .
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قالب کالورت

ایجــاد محل عبور آبراهه های بتنی

قالب های پیش ساخته

جهــت ایجــاد محــل عبــور آبراهــه در پــروژه هــای راه ســازی از قطعــات بتنــی کالــورت
اســتفاده مــی شــود .
ایــن قالــب هــا بــه صــورت الرج پنــل و مــدوالر قابــل اســتفاده مــی باشــند  .طــول و ابعــاد
کالــورت بســته بــه نیــاز پــروژه متغیــر مــی باشــد .
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قالب خاک مسلح

مهار خاک در رمپ های تقاطع های غیر همســطح

جهــت مهــار خــاک در رمــپ هــای تقاطــع
هــای غیــر هــم ســطح از قطعــات پیــش
ســاخته ی خــاک مســلح اســتفاده مــی شــود .
ایــن قطعــات در اشــکال مختلــف طراحــی و
تولیــد میگردنــد .
ابعــاد ایــن قالــب هــا بســته بــه نیــاز پــروژه
متغیــر مــی باشــد .

قالب جدول

ســاخت قالب های جدول کشــویی و پیچی با وزن سبک و ضریب تکرار باال

قالــب هــای جــدول در دو مــدل کشــویی
و پیچــی جهــت ســاخت قطعــات پیــش
ســاخته معابــر تولیــد مــی شــوند  .ایــن
قالــب هــا در ســایزهای مختلــف بنــا بــر
نیــاز کارفرمــا قابــل تولیــد مــی باشــد .
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قالب دیوار پیش ساخته

تولید دیوار های پیش ســاخته با اشکال مختلف

قالب های پیش ساخته

در پــروژه هایــی ماننــد دیوارچینــی اطــراف ایجاد اشکال مختلف
پــروژه هــای ســاختمانی  ،بــاغ هــا  ،ویــا هــا امــکان تولیــد قالــب دیــوار پیــش ســاخته بــا
و  ...از دیــوار هــای پیــش ســاخته اســتفاده اشــکال مختلــف وجــود دارد .
مــی شــوند .
ایــن قالــب هــا عمومــا دارای طــرح هــای ابعاد مختلف
خاصــی بــر روی ســطح قالــب مــی باشــند قالــب هــا بســته بــه نیــاز کارفرمــا در ســایز
کــه توســط دســتگاه  CNCایجــاد مــی هــای مختلــف تولیــد مــی شــوند .
شــوند .قالــب در کارگاه بتــن ریــزی مــی
شــود و قطعــه ی بتنــی توســط جرثقیــل بــه
محــل پــروژه منتقــل مــی شــود .
در پــروژه معمــوال ســتون هــای پیــش
ســاخته ای نصــب مــی شــود و دیــوار هــا
بــه صــورت دوبــل بــر روی آن قــرار مــی
گیرنــد .

113

سیستم های ویژه قالب بندی
یکــی از توانایــی هــای اصلــی ســازه گســتر مدحــت امــکان طراحــی  ،تولیــد و
اجــرای پیچیــده تریــن سیســتم هــای روز قالــب بنــدی دنیــا مــی باشــد کــه در
گذشــته از کشــورهای اروپایــی و آمریکایــی وارد ایــران مــی شــد  .قیمــت بســیار
بــاال  ،حساســیت هــای شــرکت تولیــد کننــده در دادن اطالعــات هــای تخصصــی
و مشــکالت عدیــده واردات  ،بخشــی از مشــکالت همیشــگی اجــرای ایــن سیســتم
هــا بــود .
برخــی از ایــن سیســتم هــا  ،سیســتم هــای قالــب تونلــی فــرم  ،قالــب شــاریو  ،قالــب
اتوکالیمینــگ  ،قالــب هــای لغــزان و  ...مــی باشــد .
تیــم فنــی مهندســی ســازه گســتر مدحــت بــا بررســی دقیــق نمونــه هــای موجــود و
مهندســی معکــوس آنهــا و بــا بومــی ســازی ایــن سیســتم هــا بــرای اولیــن بــار در ایران
موفــق بــه اجــرای موفــق و بــدون نقــص ایــن سیســتم هــا در انــواع پــروژه هــای ملــی
کشــور شــده اســت .
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سیستم قالب بندی تونلی فرم

صنعتی ســازی به روش تونلی فرم پیشــنهاد مناسب برای انبوه سازی های مسکن

سیســتم قالــب هــای تونلــی هــم اکنــون بــه یک بار مونتاژ
عنــوان سیســتمی کارامــد در ســاخت و ســازه بــا یــک بــار مونتــاژ صحیــح مــی تــوان
پــروژه هــای بتنــی مطــرح اســت .
قالــب هــا را در هــر مرحلــه بتــن ریــزی بــه
در ایــن سیســتم دیوارهــا و ســقف هــا در راحتــی بــه طبقــات بعــدی منتقــل نمــود .
یــک مرحلــه اجــرا مــی شــود و در نتیجــه
ســازه ای یکپارچــه و منظــم از نظــر ســاختار سرعت بسیار باالی اجرا
ایجــاد مــی شــود .
بــه دلیــل بتــن ریــزی همزمــان ســقف و
دیــوار باعــث افزایــش چشــمگیر ســرعت
ایــن سیســتم مناســب تریــن پیشــنهاد ســاخت مــی شــود .
بــرای پــروژه هــای انبــوه ســازی مســکن
نظیــر مســکن مهــر و اقــدام ملــی مســکن کاهش هزینه ها
اســت .
بــا توجــه بــه ســرعت اجــرا و کاهش اســتفاده
از سیســتم هــای مختلــف قالــب بنــدی باعث
کاهــش هزینــه نهایــی می شــود .

کاهش زمان ساخت پروژه ها
کاهش هزینه های اجرایی
درگیر نشدن سرمایه به مدت طوالنی
اجرای یک طبقه از سازه در زمان کوتاه
افزایش کیفیت سازه
حذف عملیات نازک کاری و معماری
داخلی با توجه به ایجاد سطوح اکسپوز
استفاده بهینه از مساحت

مقاومت در برابر زلزله و آتش سوزی
عدم نیاز به دمونتاژ در هر طبقه
استفاده از قالب ها در پروژه های مختلف
صرفه جویی در منابع انسانی و نیروی
کار به لحاظ کاهش زمان ساخت
ابعاد داخلی دقیق و منظم با توجه به
دقت باالی قالب ها

قالــب انتهایــی دیــوار وظیفــه نگهــداری بتــن
خروجــی از دیــوار را بــر عهــده دارد .

قالــب پیرامــون ســقف وظیفــه نگهــداری بتــن
انتهایــی در ســقف را بــر عهــده دارد .
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عمــل اتصــال قالــب بــه فیلــر توســط قطعــه پیــچ
هــم راســتا کننــده انجــام مــی شــود .

سیستم های ویژه قالب بندی

117

سیستم قالب بندی تونلی فرم

صنعتی ســازی به روش تونلی فرم پیشــنهاد مناسب برای انبوه سازی های مسکن

در قســمت هــای دیــوار بیرونــی و راه
پلــه هــا  ،ســکوی بتــن ریــزی و جــان
پنــاه در بخــش فوقانــی قالــب نصــب
مــی شــود کــه یــک محیــط ایمــن را
جهــت بتــن ریــزی و اســتقرار نفــرات
فراهــم مــی آورد .

قالــب هــا بعــد از پایــان هــر مرحلــه
بتــن ریــزی توســط هــوک چهارشــاخ
بــه کمــک تاورکریــن بــه طبقــه
بعــدی منتقــل مــی شــود .

قالــب هــا پــس از چیدمــان توســط
بلــت  22و مهــره بلــت از یــک ســمت
و از ســمت دیگــر بــا مهــره واشــردار
مهــار مــی شــوند .
بعــد از پایــان هــر مرحلــه بتــن ریــزی
بلــت هــا خــارج و مخروطــی هــای
فلــزی مانــده در بتــن دیــوار توســط
کونیــک پــران بیــرون کشــیده مــی
شــود .
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در پــان هــای چیدمــان  ،محــل راه
پلــه و آسانســور بــا پلتفــرم پوشــانده
مــی شــود .
ایــن پلتفــرم هــا بــر روی نشــیمن
پلتفــرم مــی نشــیند و فضــای امــن
جهــت قالــب بنــدی و عبــور و مــرور
ایجــاد مــی کنــد .

سیســتم بــرق و تأسیســات ســاختمان
طبــق نقشــه تأسیســات قبــل از بتــن
ریــزی و قالــب گــذاری نصــب و
جانمایــی مــی شــود .

دیــوار هــای بیرونــی بلــوک ها توســط
قالــب هــای دیــوار بیرونــی بــر روی
براکــت قــرار گرفتــه و توســط براکــت
مثلثــی تنظیــم و شــاغول مــی شــوند .
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پــس از پایــان عملیــات بتــن ریــزی ،
قالــب هــای هــر دهانــه بــر روی رولــر
هــای حرکتــی مــی نشــیند و توســط
ســاپورت هــای چــرخ دار کــه بــه قالــب
نصــب مــی باشــد بــه بیــرون هدایــت می
شــود ســپس بــر روی خرپــا هــا قــرار
گرفتــه بــه کمــک هــوک چهــار شــاخ به
طبقــه بعــدی منتقــل مــی شــود .

محــل عبــور تاسیســات  ،درب و
پنجــره توســط قالــب بازشــوی هــر
بخــش تعریــف مــی شــود  .ایــن
بازشــو مانــع از بتــن ریــزی در ناحیــه
مــورد نظــر مــی شــود .

رامــکا هــا خــط تــراز هــر طبقــه
مــی باشــند و ایــن رامــکا هــا توســط
قطعــه نگهدارنــده مهــار مــی شــوند
تــا فاصلــه دقیــق تــری در طــول
دیــوار رعایــت گــردد .
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خرپــای فلــزی ( لندینــگ ) جهــت
انتقــال و قرارگیــری قالــب هــا پــس از
هــر مرحلــه بتــن ریــزی بــه طبقــات
باالتــر و همچنیــن ایجــاد فضــای
امــن جهــت عبــور و مــرور کارگــران
در پیرامــون بلــوک فراهــم مــی آورد .

جهــت ایجــاد خیــز منفــی ســقف در
دهانــه هــا و همچنیــن تحمــل فشــار
هــای وارده  ،جــک هــای مهــار ســقفی
در فواصــل معیــن در قالــب هــا
نصــب مــی شــود و جــک هــا توســط
نگهدارنــده خاصــی بــه ســقف متصــل
مــی شــود .

در صــورت رعایــت صحیــح تمامــی
شــرایط قالــب بنــدی  ،در ســه روز
مــی تــوان عملیــات بتــن ریــزی هــر
طبقــه را انجــام داد .
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جهــت اجــرای انــواع تونــل هــای آب  ،راه  ،فاصــاب  ،راه آهــن و  ...از قالــب تونل الینینگ اســتفاده طول قالب ها
مــی گــردد کــه بــا توجــه بــه نــوع کاربــری تونــل بــه شــکل مقاطــع مختلــف از جملــه دایــره ای طــول قالــب عمدتــا  9 ، 6و  12متــری
شــکل  ،نعــل اســبی  ،بیضــی  ،نیــم دایــره و  ...تولیــد مــی گــردد .
مــی باشــد کــه از اتصــال قطعــات مختلفــی
ماننــد گلبــرگ  ،ارابــه و  ...تشــکیل مــی
قالب تونل الینینگ از دو بخش ارابه و گلبرگ ها تشــکیل شــده است .
گــردد .
قالب هااز نظر سیســتم حرکتی نیز به دو دســته نقسیم می شوند :
قالب های خود کششــی و قالب های مکانیکی

ضریب تکرار
قالــب تونــل بــه گونــه ای ســاخته مــی شــود
کــه در اثــر تکــرار  ،کیفیــت و کارایــی خــود
را از دســت ندهــد .
جابجایی آسان
ســهولت در بــاز و بســته کــردن و جابجایــی
طولــی و عرضــی از دیگــر ویژگــی هــای
قالــب تونــل الینینــگ مــی باشــد .

ابتــدا ارابــه در محــل پــروژه توســط تیــم مونتــاژ
شــرکت ســازه گســتر مدحت بــه صــورت کامــل اجرا
و بــرای نصــب پوســته و گلبــرگ آمــاده مــی شــود .
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تــاج در بخــش باالیــی ارابــه و گلبــرگ هــا نیــز از
دوطــرف بــه کمــک جرثقیــل و اتصــاالت پیــچ و
مهــره ای نصــب مــی شــود .

در قالــب هــای خودکششــی حرکــت قالــب هــا
بــر روی ریــل یــا زمیــن بــه کمــک هیــدرو موتــور
و یــا الکتروموتــور انجــام مــی پذیــرد .

سیستم های ویژه قالب بندی

مجموعــه کنتــرل سیســتم پــاور پــک بــر روی
ارابــه در بخــش بیرونــی نصــب مــی شــود تــا
عملیــات کنتــرل بــه راحتــی انجــام مــی گیــرد .

در قالــب تونــل الینینیــگ عمــل بــاز و بســته
شــدن گلبــرگ هــا بــا اســتفاده از جــک هــای
هیدرولیکــی انجــام مــی شــود .

امــکان ســاخت قالــب هــا بــرای شــرایط مختلــف
مثــا شــیب هــای جــاده هــای کوهســتانی بســته
بــه شــرایط ویــژه پــروژه وجــود دارد .
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جــک هــای هیدرولیکــی بــه کار رفتــه
در پایــه هــای ارابــه امــکان تنظیــم
قالــب در موقعیــت مــورد نظــر و
همچنیــن نشســت و جداســازی قالــب
را پــس از بتــن ریــزی فراهــم مــی
ســازد .

بعــد از هــر مرحلــه بتــن ریــزی ابتــدا
گلبــرگ هــا توســط جــک هــای
هیدرولیکــی جمــع شــده و ســپس
مجموعــه پوســته توســط جــک هــای
پایــه نشســت مــی نمایــد .

طراحــی و محاســبات قالــب تونــل بــا
توجــه بــه فشــار وارد بــر جــداره قالــب
بــر اســاس شــرایط گوناگــون از جملــه :
قطــر تونــل  ،ضخامــت بتــن  ،محدودیت
هــای اجرایــی  ،عبــور و مــرور وســایل
نقلیــه  ،شــکل مقطــع  ،ســرعت بتــن
ریــزی  ،دمــای محیــط و ســایر عوامــل
صــورت مــی پذیــرد .
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قالــب تونــل الینینــگ در هنــگام
تولیــد بــه صــورت کامــل در محــل
کارخانــه مونتــاژ مــی گــردد تــا
اشــکاالت احتمالــی قبــل از ارســال
رفــع گــردد.

قالــب هــا توســط تیــم مونتــاژ شــرکت
ســازه گســتر مدحــت بــه طــور کامــل
اجــرا شــده و یــک مرحلــه بتــن ریــزی
مــی شــود تــا اشــکاالت احتمالــی در
حیــن کار مشــخص و رفــع گــردد .
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دســتگاه شــاریو اســتاندراد بــه طــور معمــول
بــه طــول  5متــر و ظرفیــت باربــری متغیــر
از  100تــا  600تــن طراحــی مــی شــود .
وزن فــوالد بــه کار رفتــه در آن بــه مقطــع
عرضــی پــل مــورد نظــر وابســته اســت  ،امــا
بــه طــور معمــول از حــدود  25تــن تــا 110
تــن در هــر دو طــرف متغیــر مــی باشــد .
دســتگاه شــاریو اســتاندارد تقریبــا بــرای هــر
مقطــع مــی توانــد اســتفاده شــود و در طــی
اجــرا بــرای تغییــرات در طــول قطعــه تــا 5
متــر  ،ارتفــاع مقطــع  ،ضخامــت و عــرض
عرشــه فــوالدی بــه آســانی قابــل تنظیــم
اســت .

بوســیله دســتگاه شــاریو  ،پــل هایــی بــا
دهانــه هــای بــزرگ (  80متــر  100 ،متــر
 140 ،متــر و  ) ...در مناطــق کوهســتانی
کــه دارای دره هــای عمیــق مــی باشــند یــا
روی رودخانــه هــای خروشــان و پــرآب اجــرا
مــی گــردد  ،کــه بســیاری از آن هــا نیــز در
ایــران احــداث گریــده اســت .

هــر قطعــه پــس از آرماتوربنــدی و بتــن ریــزی
بــه کمــک کابــل هــای پیــش تنیدگــی بــه ســایر
قطعــات سیســتم متصــل مــی شــود .

ریلهــای شــاریو در ایــن مرحلــه بــر روی قطعــه
اول پــرس مــی گــردد و دســتگاه روی ریــل هــا
مونتــاژ مــی شــود .
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سرعت اجرا
ایــن روش بــه دلیــل عــدم نیــاز بــه دمونتــاژ
کامــل در هــر مرحلــه ســرعت اجــرا را بــاال
مــی بــرد
امنیت
بــا توجــه بــه ارتفــاع زیــاد ایــن سیســتم
مناســب تریــن روش جهــت اجــرای پــل هــای
مرتفــع مــی باشــد .

دســتگاه مونتــاژ شــده  ،قالــب را جهــت اجــرای
قطعــه بعــدی نگهداشــته و قطعــه دوم بــه دو
انتهــای صنــدوق اول مــی چســبد .

سیستم های ویژه قالب بندی

شــاریو بــا حرکــت بــه ســمت دهانــه هــای میانــی
و کنــاری روی ریــل هایــش  ،قالــب را بــرای
اجــرای کلیــه قطعــات حمــل مــی نمایــد .

ابتــدا قطعــه اول بــا مقطــع صندوقــه روی
سرســتون بــه صــورت درجــا ســاخته مــی شــود
و مراحــل بعــدی پــس از آن اجــرا مــی گــردد .
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برج ســازی با باالترین ضریب ایمنی به کمک کلمپ های خاص

سیســتم اتوکالیمینــگ یکــی از بهتریــن سیســتم هــا در اجــرای پــروژه هــای بلنــد مرتبه ســازی روش اتصال به ریل
 ،پــل هــا  ،ســتون هــای مرتفــع و  ...مــی باشــد  .در ایــن روش قالــب هــا بــدون نیــاز بــه جرثقیل بــه کمــک کلمــپ  ،قالــب هــا بــه ریــل
و بــه کمــک ریــل هــای متصــل بــه سیســتم و قطعــه کلمــپ بــا فنــاوری هیدرولیــک بــه طبقات متصــل مــی شــوند و امــکان جابجایــی را
بعــدی منتقــل می گــردد .
دارنــد .
ایــن روش امــکان بتــن ریــزی در شــرایط ایمــن بــه کمــک سیســتم محافــظ بــاد را در
طبقــات فراهــم مــی نمایــد .
ابعاد پنل ها
قالــب هــا بــه کمــک کلمــپ هــای بــزرگ بــه ریــل هــای عمــودی متصــل مــی شــوند  .ســپس پنــل هــا بســته بــه نیــاز پــروژه تولیــد
بــه کمــک جــک هــای هیدرولیکــی امــکان انتقــال آســان پنــل هــا بــه طبقــات بعــدی مــی شــوند و توســط جــک هــا بــه طبقــات
فراهــم مــی شــود  .پنــل هــا بســته بــه نیــاز پــروژه در ابعــاد مختلــف طراحــی و تولیــد مــی باالیــی منتقــل مــی شــوند .
شــود .
حفاظ باد
از محــل بادگیــر پــروژه  ،سیســتم حفــاظ
بــاد جهــت افزایــش ایمنــی در هنــگام بتــن
ریــزی و کار در ارتفــاع فراهــم مــی گــردد .

قالــب بــر روی زمیــن توســط تیــم مونتــاژ بــه صورت
کامــل راه انــدازی مــی شــود و توســط جرثقیــل بــه
روی کلمــپ منتقــل مــی شــود .

128

قالب های سیستم اتو کالیمینگ می تواند بنابر نوع
پروژه  ،موقعیت جغرافیایی و نیاز کارفرما با رویه
فلزی یا رویه پالی وود طراحی و نصب گردد .

جــک هــای هیدرولیکــی بــرای انتقــال پنــل هــا بــه
بخــش هــای فوقانــی بــه قالــب متصــل و در هــر
مرحلــه بــرای لیفــت قالــب اســتفاده مــی شــود .

سیستم های ویژه قالب بندی

در ابتــدا کلمــپ فــوالدی کــه دارای زبانــه هــای
متحــرک مــی باشــد  ،بــر روی دیــواره قبلــی نصــب
و بــرای قرارگیــری ریــل محکــم مــی شــود .

عملیات کنترل قالب ها و حرکت آنها توسط جک
های هیدرولیکی و پاور پک که به تعداد مورد نیاز
پروژه تعریف شده است انجام می پذیرید .
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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
را بــه صــورت یکپارچــه بــه بخــش بعــدی منتقــل مــی کنــد  .ایــن قالــب هــا معمــوال در
ارتفــاع  100ســانتی متــری تولیــد مــی شــود .
ایــن روش قالــب بنــدی بــرای بتــن ریــزی انــواع ســیلوهای تــک یــا چنــد ســلولی  ،دیــوار
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
قالب لغزان با مقطع متغیر

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 .

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 .

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

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

قالــب هــا بــا لولــه هــای نــورد شــده داربســتی
مهــار مــی شــوند .
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بتــن ریــزی هــر طبقــه در یــک مرحلــه انجــام
مــی گیــرد .

سیستم های ویژه قالب بندی
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قالب بندی سد

بتن ریزی در ســطح شــیب دار به کمک روش تاور کالیمینگ

قالب بندی سرریز ها
قالــب بنــدی ســر ریزهــا بــا اســتفاده از
پنــل هــای یکطرفــه یــا شــابلون امــکان
پذیــر اســت .

قالــب بنــدی ســد  ،یــک روش بتــن ریــزی
دیوارهــای یــک طرفــه بــاال رونــده مــی
باشــد  .در ایــن روش فشــار جانبــی بتــن بــه
وســیله جــک هــای مایــل و براکــت مهــار
مــی شــود  .ایــن قالــب هــا کــه بــه صــورت
پانــل هــای یکپارچــه و در ابعــاد بــزرگ انتقال وزن توسط جک ها و براکت ها
ســاخته مــی شــود پــس از اجــرای هــر بــرای بتــن ریــزی ســد  ،چنــد مرحلــه بتــن
مرحلــه از بتــن ریــزی بــه وســیله جرثقیــل ریــزی نیــاز اســت کــه عملیــات انتقــال
بــه بخــش باالتــر منتقــل مــی شــود .
قالــب هــا  ،توســط جــک هــا و براکــت هــا
انجــام مــی پذیــرد .
رویــه قالــب هــا از ورق فلــزی یــا پــای وود
تولیــد مــی شــود  ،قالــب هــا تــا  40بــار انتقال قالب ها با جرثقیل
امــکان اســتفاده مجــدد را در پــروژه فراهــم قالــب هــا توســط جرثقیــل بــه بخــش باالیی
مــی نماینــد .
جهــت بتــن ریــزی منتقــل می شــوند .
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بتن ریزی سد با شیب های مختلف
انتقال آسان قالب به بخش بعدی
ایجاد سطح بتن کامال آب بند
ایجاد سطح بتن اکسپوز
استفاده از اتصاالت آب بند
دسترسی ایمن کارگران در هنگام قالب
بندی و بتن ریزی

سیستم های ویژه قالب بندی

133

قالب های خاص

تولید تخصصی انواع قالب های خاص مطابق با نقشــه های مشــتریان

شــرکت ســازه گســتر مدحــت بــا تکیــه بــر تــوان فنــی تیــم فنــی مهندســی و تحقیــق قالب های ویژه سازه های معماری
توســعه ( )R&Dخــود آمــاده تولیــد مطابــق بــا انــواع نقشــه هــای پیچیــده قالــب بنــدی امکان تولید قالب جهت ســطح اکسپوز با
مطابــق بــا باالتریــن اســتانداردهای روز دنیــا مــی باشــد  .تیــم فنــی مهندســی شــرکت پــس اشکال پیچیده و خاص
از بررســی دقیــق نقشــه اقــدام بــه دادن مناســب تریــن پیشــنهاد جهــت اجــرای ســازه بــه
پیمانــکار را مــی نمایــد .
تولید مطابق نقشه
تولید قالب های سفارشــی مطابق با نقشه
تیــم مونتــاژ شــرکت نیــز پــس از تولیــد  ،قالــب هــا را مطابــق درخواســت مشــتری مونتــاژ های خاص مشتریان
نمــوده و بتــن ریــزی مــی نمایــد  .آمــوزش هــای خــاص همــان پــروژه بــه مشــتری در
محــل داده مــی شــود .
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پــــروژه هـا

138
162
182
186
222
226
230
248

پروژه های تونل سازی
بــرج هــای اداری-تجــاری
ســامان فــراز
نیروگاه اتمی بوشهر
پروژه های انبوه سازی
جهان مال مشهد
برج های مسکونی ادیما
پروژه های پل سازی
سایر پروژه ها

پروژه های
تونـــل
ســازی

ایــران یکــی از کشــورهای
کوهســتانی دنیاســت و لــزوم
راه ســازی در شــرایط ســخت
کوهســتان منجــر بــه ارائــه روش
هــای مختلــف جهــت اجــرای راه
هــای کوهســتانی گردیــد .
سیســتم قالــب بنــدی تونــل
الینینــگ بــا روش هیدرولیــک
یکــی از پیشــنهادهای مناســب
در ایــن روش مــی باشــد  .قالــب
تونــل الینینــگ از دو بخــش ارابــه
و گلبــرگ هــا تشــکیل شــده
اســت .
اســتفاده از سیســتم هــای
هیدرولیکــی خودکششــی جهــت
کنتــرل ایــن ســازه غــول پیکــر
پیشــنهاد مناســبی در جایگزینــی
روش مکانیکــی آن بــود .
ایــن سیســتم بــر روی ریــل هــای
درنظــر گرفتــه شــده حرکــت کرده
و در هــر مرحلــه بتــن ریــزی انجام
مــی شــود و قالــب هــا بــه بخــش
بعــدی تونــل هدایــت مــی شــوند .
کلیــه عملیــات مونتــاژ و دمونتــاژ
ایــن سیســتم توســط تیــم فنــی
مهندســی و مونتــاژ ســازه گســتر
مدحــت در محــل پــروژه انجــام
مــی گیــرد .
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راه آهن درود-خرم آباد

مجری  :شــرکت پترو عمران مهد سازه

ایــن پــروژه یکــی از ســنگین ترین و ســخت
تریــن پــروژه هــای راهســازی کشــور بــه
طــول  114کیلومتــر مــی باشــد کــه در
ایــن مســیر حــدود  13کیلومتــر تونــل
وجــود دارد  .طوالنــی تریــن تونــل هــای
خاورمیانــه در ایــن پــروژه ســاخته مــی
شــوند کــه شــامل دو تونــل  3700متــری
و  4800متــری مــی باشــد کــه از لحــاظ
طــول  ،ابعــاد  ،روش ســاخت  ،بهــره برداری
و ایمنــی در کشــور و خاورمیانــه بــی ســابقه
اســت  .شــرکت ســازه گســتر مدحــت بــا
ایفــای نقــش در ایــن پــروژه ملــی اقــدام
بــه تولیــد سیســتم قالــب بنــدی تونــل
الینینــگ بــه ســفارش شــرکت پتروعمــران
نمــود  .قالــب هــا ابتــدا در محــل کارخانــه
بــه صــورت کامــل مونتــاژ گردیــد و ســپس
اشــکاالت رفــع گشــته و بــه پــروژه ارســال
شــد .
تیــم مونتــاژ شــرکت ســازه گســتر مدحــت
متشــکل از عوامــل نصــب و تیــم هیدرولیک
در محــل پــروژه حاضــر شــدند و قالــب هــا
را بــه صــورت کامــل آمــاده و تحویــل تیــم
مجــری دادنــد .
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سیســتم قالب بندی تونل الینینگ

از نــکات مهــم ایــن پــروژه اســتفاده از سیســتم مقســم بتــن بــود کــه وظیفــه انتقــال بتــن
بــدون دخالــت نیــروی انســانی را بــر عهــده داشــت .
قرارداد این پروژه در چند بخش منعقد شد :
بخــش سیســتم حرکتــی  :شــامل نــوع سیســتم حرکتــی  ،نــوع سیســتم هــای کششــی ،
مشــخصات دقیــق و نــوع گیبرکــس هــا  ،تعــداد موتــور و سیســتم ترمــز موتــور محــرک
بخــش سیســتم هیدرولیــک و جــک  :مشــخصات فنــی پمــپ هیدرولیــک  ،مشــخصات
تانــک روغــن  ،نــوع شــیلنگ هــا  ،مشــخصات الکتروموتــور  ،مشــخصات فنــی جــک هــای
هیدرولیــک و اطالعــات جــک هــای ثابــت
بخــش سیســتم بــرق  :مشــخصات تابلــوی بــرق  ،لــوازم مــورد اســتفاده  ،محــل نصــب
تابلــو  ،تجهیــزات روشــنایی  ،مشــخصات کابــل کشــی
ویبره ها  :مشخصات ویبره ها  ،تعداد و محل نصب آنها  ،حداکثر عمق توانایی ویبره
روش سربندی قالب  :با قطع آرماتور و بدون قطع آرماتور
دریچــه هــای تزریــق و بازدیــد  :تعــداد دریچــه هــای بازدیــد و تزریــق  ،ابعــاد و شــکل
دریچــه هــا
مشــخصات ســازه فلــزی قالــب  :نــوع ورق و ضخامــت ارابــه  ،گلبــرگ  ،پوســته و
مشــخصات اتصــال هــای جوشــی
راه دسترســی بــه بدنــه قالــب  :نردبــان هــا جهــت دسترســی بــه پلــت فــرم  ،پــات فــرم
جهــت دسترســی بــه بدنــه قالــب  ،پلــت فــرم جهــت دسترســی بــه ســقف قالــب
روش ثابــت نگــه داشــتن قالــب  :جلوگیــری از حرکــت افقــی ( عرضــی و طولــی ) و
محــوری هنــگام بتــن ریــزی  .بــا توجــه بــه حساســیت هــای ایــن پــروژه تیــم مونتــاژ مطابــق
بندهــای قــرارداد تمامــی مســیرهای دسترســی را تعریــف نمــوده و آن را از نظــر عبــور و مــرور
چــک نمودنــد  .آمــوزش هــای الزم بــه تیــم مقیــم پــروژه داده شــد و در  5ســگمنت بتــن
ریــزی بــا حضــور و همــکاری تیــم فنــی شــرکت ســازه گســتر مدحــت انجــام شــد .
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راه آهن درود-خرم آباد

مجری  :شــرکت پترو عمران مهد سازه

مشخصات فنی پروژه :
ضخامــت اســمی پوشــش نهایــی در
تــاج  30 :الــی  50ســانتیمتر
مقاومــت فشــاری بتــن  24 :کیلوگــرم
بــر ســانتیمتر مربــع
اسالمپ بتن  :حداکثر 20
حداکثر شیب تونل  15 :در هزار
درز انبســاط  :هــر  24تــا  30متــر یــک
درز بــا توجــه بــه طــول قالــب
دهانه  :مناسب برای عبور و مرور
فــوالد مصرفــی  :بــر اســاس اســتاندارد
اروپایــی EN
جوشــکاری بــر اســاس اســتاندارد DIN
آلمــان
پیــچ  ،مهــره و واشــرها بــر اســاس
اســتاندارد  DINآلمــان

اطالعات پروژه

کاربری پروژه  :راهسازی

موقعیت پروژه :حدفاصل درود – خرم آباد
سال قرارداد 1394 :

طول پروژه  114 :کیلومتر

طول تونل ها  13 :کیلومتر
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تونل شماره  - 5آزادراه تهران شمال
مجری  :شرکت پورنام

تونــل ســازی در مســیر پــر پیــچ و خــم آزاد راه تهــران شــمال یکــی از چالــش هــای
بــزرگ قالــب بنــدی مــی باشــد  .طــول مســیر  ،صعــب العبــور بــودن  ،ســنگینی قالــب
هــا و مســائل انتقــال بــه محــل پــروژه و هــم چنیــن مونتــاژ ایــن سیســتم  ،شــرایط فنــی
خاصــی بــرای ایــن محصــول ایجــاد مــی نمایــد .قالــب هــا عمومــا اوزانــی در حــدود 50
الــی  100تــن دارنــد و ایــن مســاله جابجایــی آن هــا را بســیار ســخت مــی نمایــد .
ایــن شــرایط در پــروژه تونــل  5آزادراه تهــران شــمال نیــز بــه دفعــات وجــود داشــت .
عــاوه بــر چالــش هــای موجــود شــرکت اقــدام بــه تولیــد قالــب تونــل الینینــگ بــه
صورتــی نمــود کــه شــرکت پورنــام بتوانــد از آن در پــروژه هــای دیگــر خــود ماننــد آزادراه
قزویــن  -رشــت نیــز بهــره ببــرد .

اطالعات پروژه

کاربری پروژه  :راهسازی

موقعیت پروژه :آزادراه تهران شمال

سال قرارداد 1395 :
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قالــب تونــل الینینــگ در پــروژه تونــل
شــماره  5آزادراه تهــران  -شــمال در مقابــل
تونــل بــا همــکاری تیــم مونتــاژ ســازه گســتر
مدحــت بــر روی ریــل هــای تعبیــه شــده ،
مونتــاژ و آزمایــش شــد .
ابتــدا ارابــه کــه بــر روی ریــل هــا ســوار
بــود مونتــاژ شــد و پــس از عملیــات نصــب
پوســته و گلبــرگ ادامــه پیــدا کــرد .
بــه ســفارش شــرکت ســاختمانی پورنــام
ایــن قالــب بــه گونــه ای طراحــی شــده
بــود کــه امــکان عبــور و مــرور کامیــون و
خودروهــای ســواری فراهــم شــود .ایــن
ویژگــی یکــی از نقــاط مهــم سیســتم قالــب
بنــدی تونــل الینینــگ شــرکت ســازه گســتر
مدحــت مــی باشــد .

قالــب هــا در طــول  9متــری طراحــی و تولیــد
شــد و در محــل کارخانــه بــه صــورت کامــل
مونتــاژ گردیــد .

قالــب هــا توســط تیــم حرفــه ای مونتــاژ ســازه
گســتر مدحــت کمتــر از یــک هفتــه مونتــاژ و
تحویــل مشــتری شــد .

دســتگاه پاورپــک بــر روی بدنــه بیرونــی ارابــه
نصــب شــد و توســط تیــم اجــرا بــه کمــک
ریمــوت نیــز قابــل کنتــرل بــود .
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تونل شماره  6راست  -آزادراه تهران شمال
مجری  :شرکت پورنام

تونــل  6آزاد راه تهــران شــمال بــه صــورت دو طرفــه و در کنــار هــم از قالــب هــای تونــل
الینینــگ شــرکت ســازه گســتر مدحــت اســتفاده شــد  .ایــن قالــب هــا نیــز ماننــد تــول 5
در طــول  9متــری بــا دهانــه اســتاندارد تولیــد شــد .
قالــب مربوطــه شــامل ارابــه حمــل  ،تــاج و گلبــرگ هــا بــود  .ابتــدا ارابــه توســط تیــم
مونتــاژ  ،بــه صــورت کامــل مونتــاژ شــد  .ســپس توســط جرثقیــل  ،تــاج در بــاالی ارابــه
نصــب شــد  .در ادامــه گلبــرگ هــا از دو طــرف بــه تــاج و ارابــه متصــل شــد  .جــک هــای
هیدرولیکــی نیــز کــه وظیفــه حرکــت دادن گلبــرک هــا را بــر عهــده دارنــد بــه سیســتم
اضافــه شــد .
بعــد از هــر مرحلــه بتــن ریــزی قالــب توســط جــک هــای هیدرولیکــی آزاد مــی شــد و
کمــی بــه پاییــن منتقــل مــی شــد تــا بتوانــد بــه ســگمنت بعــدی منتقــل شــود  .عملیــات
انتقــال توســط نیــروی خودکششــی انجــام مــی شــد و ســپس قالــب بــه ســگمنت بعــدی
منتقــل مــی شــود و توســط جــک هــای هیدرولیکــی عملیــات معکــوس انجــام مــی شــود تــا
قالــب بــه ابعــاد مــورد نظــر در پــروژه برســد .

قالــب هــا در ارتفــاع  4متــری و بیشــتر بــا امــکان
عبــور و مــرور کامیــون و وســایل نقلیــه ســنگین
از زیــر آن  ،طراحــی مــی شــود .
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اطالعات پروژه

کاربری پروژه  :راهسازی

موقعیت پروژه :آزادراه تهران  -شمال

سال قرارداد 1395 :
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تونل شماره  6چپ  -آزادراه تهران شمال
مجری  :شرکت پورنام
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قالــب هــای تونــل ســاخته شــده عمومــا در
طــول هــای  6و  9متــری ســاخته شــد .
قالــب هــا ابتــدا در محــل کارخانــه بــه
صــورت کامــل مونتــاژ و رفــع اشــکال شــد .
ســپس قالــب هــا توســط تیــم مونتــاژ و تیم
هیدرولیــک شــرکت در محــل پــروژه مونتــاژ
گردیــد .
ریــل ســازی هــا بــرای حرکــت قالــب بــه
جلــو و عقــب توســط ایــن تیــم آمــاده
شــده و آزمایشــات اولیــه در بیــرون تونــل
انجــام شــد  .ســپس قالــب هــا در محــل
مربوطــه قــرار داده شــد و بتــن ریــزی بــا
باالتریــن کیفیــت انجــام شــد .
اطالعات پروژه

کاربری پروژه  :راهسازی

موقعیت پروژه :آزادراه تهران شمال

سال قرارداد 1395 :
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تونل شماره  7چپ  -آزادراه تهران شمال
مجری  :شرکت پورنام
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در تونــل  ، 7طــول قالــب هــا  12متــری طراحــی شــده بــود  .در ســاخت تونــل هــا ابتــدا
الیــه هــای کــوه را مــی ســنجند تــا مقاومــت و انســجام مشــخص شــود  ،بعــد از حفــاری
الیــه هــا را راک بلــت مــی کننــد  ،ســپس عملیــات شــاتکریت انجــام مــی شــود و در
ادامــه لتیــس کاری بــا توجــه بــه نــوع خاکــی یــا ســنگی بــودن انجــام مــی شــود  .در
مرحلــه بعــد واتراســتاپ قــرار داده مــی شــود و در مرحلــه بعــدی آرماتــور بنــدی بــه صــورت
مــورب انجــام مــی شــود .
قالــب تونــل تولیــدی از نــوع خودکششــی مــی باشــد و قطــر قالــب حــدودا  9متــر بــود .
ابتــدا ارابــه مونتــاژ گردیــد  ،ســپس تــاج نصــب شــد و در ادامــه گلبــرگ هــا بــا نصــب
جــک هــای هیدرولیکــی بــا کــورس  50ســانتی متــر بــه ســازه نصــب مــی شــود  .تابلــو
بــرق در بخــش بیرونــی ارابــه نصــب مــی شــود .
در ایــن پــروژه بــا اســتفاده از دســتگاه مقســم بتــن کــه بــرای اولیــن بــار در ایــن پــروژه
توســط تیــم فنــی مهندســی شــرکت ســازه گســتر مدحــت اجــرا و تولیــد شــده بــود
آزمایــش شــد و نتایــج بســیار خوبــی داد  .بــه کمــک دســتگاه مقســم بتــن مــی تــوان
بــا یــک لولــه مرکــزی عملیــات بتــن ریــزی را در نقــاط مختلــف قالــب تونــل تســریع
بخشــید .

اطالعات پروژه

کاربری پروژه  :راهسازی

موقعیت پروژه :آزادراه تهران شمال

سال قرارداد 1396 :
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تونل شماره  9چپ  -آزادراه تهران شمال
مجری  :شــرکت ارسا بین الملل

اطالعات پروژه

کاربری پروژه  :راهسازی

موقعیت پروژه :آزادراه تهران شمال

سال قرارداد 1396 :
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طبــق قــرارداد با شــرکت ارســا ســاختمان  4ســت تونــل الینینــگ جهــت اجــرای آزادراه تهران
شــمال تولیــد گردید .
ایــن قــرارداد شــامل عملیــات طراحــی  ،ســاخت  ،بارگیــری  ،مونتــاژ  ،آمــوزش نصــب و
راه انــدازی بــه تیــم مجــری  ،در اختیــار قــراردادن تمــام اطالعــات فنــی مــورد نیــاز و 5
مرحلــه بتــن ریــزی بــود  .طــول قالــب هــا  12متــری تولیــد شــد .
بخــش ارابــه و پوســته طــول  1220ســانتیمتری داشــت و شــامل سیســتم چــرخ
مکانیکــی  ،جــک هــای هیدرولیکــی بــا کــورس  50و  ، 70پــاور پــک جهــت بــاز و
بســت قالــب هــا بــود .

سیســتم قالب بندی تونل الینینگ

در مرحلــه ی اول پوســته در بــاالی ارابــه نصــب
مــی شــود و ســپس گلبــرگ هــا بــر روی آن قــرار
میگیرنــد .

بعــد از هــر مرحلــه بتــن ریــزی ســطح بــرای
گیــرش بهتــر پوشــانده مــی شــود و قالــب بــه
ســگمنت بعــدی منتقــل مــی شــود .
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تونل شماره  - 16آزادراه تهران شمال
مجری  :شرکت ناودیس راه

فــوالد مصرفــی  :بــر اســاس اســتاندارد
اروپایــی EN
جوشــکاری بــر اســاس اســتاندارد DIN
آلمــان
پیــچ  ،مهــره و واشــرها بــر اســاس
اســتاندارد  DINآلمــان
مقاومــت فشــاری بتــن  24 :کیلوگــرم بــر
ســانتیمتر مربــع
اسالمپ بتن  :حداکثر 20

اطالعات پروژه

کاربری پروژه  :راهسازی

موقعیت پروژه :آزادراه تهران شمال

سال قرارداد 1396 :
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سیســتم قالب بندی تونل الینینگ

ایــن سیســتم بــه ســفارش شــرکت ناودیــس راه طراحــی و تولیــد شــد  .تعــداد  4دســت قالــب تونــل الینینــگ بــا ابعــاد پوســته ارابــه
 1220ســانیمتری و سیســتم چــرخ مکانیکــی و اســتفاده از جــک هــای هیدرولیکــی جهــت حرکــت عمــودی بــا کــورس  50و  70و پــاور
پــک جهــت بــاز و بســت قالــب هــا تولیــد شــد .
قالــب مربوطــه بــر خــاف ســایر قالــب هــای تونــل الینینــگ در منطقــه آزاد راه تهــران شــمال دارای قــوس کمتــری در بخــش تــاج بــود
و ارتفــاع زیــر قالــب  4.40متــر بــود کــه بــرای عبــور ماشــین آالت تعریــف شــده بــود .
تیــم مونتــاژ مطابق با قرارداد منعقد شــده در طــول حدودا  10روز کاری قالب ها را مونتاژ و در  3مرحله بتن ریزی نمود .
در بخــش دمونتــاژ ایــن سیســتم  ،بعــد از بتــن ریــزی قالــب هــا بــه کمــک جــک هــای هیدرولیکــی بســته مــی شــود و بــا کمــک سیســتم
خودکششــی مــی تواننــد بــه مقطــع بعــد منتقــل شــده و بــا بتــن قبلــی اورلــب شــود  .از یــک طــرف ســربندی مــی شــود و از یــک طــرف
هــم بــه بتــن قبلــی مــی چســبد .
محاســبات جــک هــا و تعــداد آنهــا و  ...بــا محاســبات خــاص انجــام مــی شــود .نحــوه ســاخت جــک هــا بســتگی بــه میــزان فشــار وارده
دارد کــه طبــق جلســاتی بــا تیــم فنــی مهندســی شــرکت ســازه گســتر مدحــت عملیاتــی گردیــد .
سیســتم حرکتی نیز با توجه به شــیب موجود و شرایط قالب متغیر است
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تونل انتقال آب سد کنجان چم
مجری  :شــرکت پتروعمران مهدسازه
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پــروژه تونــل انتقــال آب ســد کنجــان چــم
یکــی از پــروژه هــای مهــم آبــی کشــور بــود
کــه بــرای عبــور آب هــای ســد نیــاز بــه
احــداث تونلــی بــه قطــر  4متــر بــود .
تیــم فنــی و مهندســی شــرکت ســازه گســتر
مدحــت بــا توجــه بــه ارتفــاع تونــل و وجــود
سیســتم هــای هیدرولیکــی در داخــل ســازه
و فواصــل کــم بــرای بتــن ریــزی اقــدام بــه
راه انــدازی سیســتم مقســم بتــن بــرای بتــن
ریــزی بــه صــورت اتوماتیــک نمــود  .در ایــن
روش مقســم بتــن از ســوراخ هــای قالــب بــه
صــورت اتومــات بتــن را بــه ســمت دیــواره
پمپــاژ میکــرد و نیــازی بــه حضــور اپراتــور
در زیــر ســازه بــرای کنتــرل شــلنگ نبــود .
ایــن روش بــرای اولیــن بــار توســط شــرکت
ســازه گســتر مدحــت طراحــی و اجــرا شــد .
اطالعات پروژه

کاربری پروژه  :راهسازی

موقعیت پروژه  :ایالم
سال قرارداد 1394 :
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تونل دسترسی سد گالب
مجری  :موسسه فاطر

تونــل دسترســی ســد گالب جــزو اســتثنایی تریــن کارهــای صنعــت بتــن ایــران باشــد  .ایــن پــروژه در
محــل اجــرا حــدود  13درجــه شــیب داشــت و بــا توجــه بــه وزن بــاالی قالــب هــا کــه حــدودا  70تــن بــود
 ،عملیــات مهــار ایــن سیســتم بــرای جلوگیــری از ســرخوردن ایــن پــروژه را بــه یکــی از عملیــات ســخت
قالــب بنــدی تبدیــل نمــود .
همچنیــن وجــود گل و الی فــراوان نیــز حرکــت قالــب هــا بــر روی زمیــن را ســخت تــر مــی کــرد  .بــا
توجــه بــه ایــن شــرایط  ،تیــم فنــی مهندســی شــرکت اقــدام بــه بررســی دقیــق شــرایط پــروژه  ،برگــزاری
جلســات متعــدد و طراحــی هــای خــاص مطابــق شــرایط موجــود نمــود و موفــق شــد بــا تکیــه بــر دانــش
فنــی تیــم حاضــر و بــه کمــک جــک هــای هیدرولیکــی قــوی تــر ایــن ســازه را در ایــن شــرایط بــه راحتــی
در پــروژه بــه بــاال و پاییــن منتقــل نمایــد و عملیــات بتــن ریــزی را بــه بهتریــن شــکل انجــام دهــد .
همچنیــن در ایــن پــروژه از سیســتم مقســم بتــن بــرای دسترســی راحــت تــر و بتــن ریــزی ســریع اســتفاده
شــد .
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اطالعات پروژه

کاربری پروژه  :راهسازی

موقعیت پروژه :چهارمحال بختیاری
سال قرارداد 1396 :
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برج های
سـا ما ن
فـــراز
کارفرما :بانک سامان

پیمانکار و مجری :شرکت توسعه و عمران بهناد بنا
مشاور :مجتمع مهندسین مشاور ایران آرک
مشاور همکار سازه :شرکت تدبیرساحل پارس
مشاور همکار تاسیسات  :شرکت انرژی
پیمانکار تخصصی اجرای اسکلت:
شرکت عمران آذرستان
تولید کننده سیســتم های قالب بندی بتن :
سازه گستر مدحت

تاریخ شروع ۱۳۹۶:
وسعت پروژه۱۶۲۰۰۰:مترمربع
موقعیت پروژه :تهران
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برجهــاي دوقلوي حکيــم در زميني
بــه مســاحت  6700مترمـــربع در
تقاطــع خيابــان شــيخ بهائــي و
بزرگــراه حکيــم واقــع شــده اســت.
طــول بزرگــراه حکيــم  8.5کيلومتر
و کشيـــدگي جغرافيايي آن از شرق
بــه غــرب و برعکــس مــي باشــد .
دو بــرج شــامل 49و 42طبقــه با زير
بنــاي حــدود 162000مترمربــع
بــراي کاربــري اداري و بانــک ،برنامه
ريــزي شــده اســت کــه مزيــت
دسترســي آســان بــه خيابانهــاي
اطــراف و چنديــن اتوبــان را دارد.
بهتريــن محــل قرارگيــري پــروژه
در تهــران بــراي بــرج هــا انتخــاب
شــده کــه عــاوه بـــر هــم جــواري
بــا اتوبانهــاي حکيـــم و کردســتان،
ديــد وســيعي بــه کــوه و طبيعــت
اطــراف و بــرج ميــاد دارد.
مهــم تريــن بعــد پــروژه ترکيــب
هندســي يکپارچــه و فــرم دو بــرج
در يــک بــرج اســت کــه عــاوه بــر
ارزش اقتصــادي بــه زيباســازي فضاي
شــهري کمــک شــاياني مــي نمايــد .
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برج های اداری  -تجاری سامان فـــراز
مجری  :شرکت عمران آذرستان

بــا توجــه بــه دیوارهــای بــا طــول زیــاد قالــب
هــای دیــوار دو طرفــه مناســب تریــن پیشــنهاد
ایــن پــروژه بــود .

دیوارهــا در پــروژه هــای ســامان فــراز در
طبقــات و موقعیــت هــای مختلــف متغیــر
بودنــد  .پیشــنهاد شــرکت ســازه گســتر
مدحــت اســتفاده از سیســتم قالــب بنــدی
دیــوار دو طرفــه بــا رویــه پــای وود و پشــت
بنــد  H20بــود کــه بــا توجــه بــه خــواص
ویــژه ایــن سیســتم و از همــه مهــم تــر
درخواســت پــروژه مبنــی بــر ایجــاد ســطح
بتــن اکســپوژ بهتریــن پیشــنهاد بــود .
بــا توجــه بــه شــرایط پــروژه سیســتم قالــب
بنــدی دیــوار در محــل کارخانــه بــه صــورت
کامــل مونتــاژ مــی شــد و در محــل پــروژه بــا
کمتریــن زمــان و اشــغال فضــا بــه راحتــی
نصــب مــی شــد .دیوارهــا همانطــور کــه در
اطالعــات فنــی محصــول مربوطــه شــرح داده
شــده توســط ویلرهــای فلــزی بــه یکدیگــر
متصــل مــی شــدند  .در بخــش فوقانــی قالــب
هــا قطعــه ای بــه نــام قــاب امــن جهــت
انتقــال آســان تــر پنــل هــا توســط تاورکریــن
بــه بخــش هــای دیگــر پــروژه تعبیــه شــده
اســت .
جهــت اتصــال دو طــرف دیــوار بــه یکدیگــر
از میــان بلــت هــای غــاف مخروطــی
اســتفاده مــی شــود کــه بــا ســوراخ هــای
تعبیــه شــده بــر روی پــای وود هــا کــه در
میــان ویلرهــای افقــی قــرار دارنــد عمــل
اتصــال انجــام مــی پذیــرد  .بلــت از داخــل
غــاف هــا عبــور کــرده و توســط مهــره و
واشــر آبــکاری شــده محکــم مــی شــود .
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قالــب هــا توســط جــک دو پیــچ کــه از یــک
طــرف بــه ویلــر افقــی و از یــک طــرف بــه زمیــن
پیــچ شــده انــد مهــار مــی گــردد .

سیســتم قالب بندی دیوار دوطرفه

165

166

167

برج های اداری  -تجاری سامان فـــراز
مجری  :شرکت عمران آذرستان
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سیســتم قالب بندی دیوار یک طرفه

جهــت بتــن ریــزی دیــواره گــود پــروژه
ســامان فــراز کــه منطقــه وســیعی را نیــز
شــامل مــی شــود  ،مــی بایســت بــه صــورت
یــک طرفــه بتــن ریــزی نمــود کــه لــزوم
ســرعت اجــرا  ،الزامــات ایمنــی و از همــه
مهــم تــر ایجــاد ســطح بتــن اکســپوز منجــر
بــه پیشــنهاد اســتفاده از سیســتم قالــب
بنــدی دیــوار یــک طرفــه پــای وود بــا
پشــت بنــد  H20شــد .

ایــن دیوارهــا توســط خرپاهــای فلــزی بــزرگ
کــه بــه ویلرهــا متصــل مــی شــدند عملیــات
نگهــداری قالــب هــا را بــر عهــده داشــتند .
جهــت اطمینــان بیشــتر خرپاهــا نیــز توســط
لولــه داربســتی بــه صــورت ضربــدری بــه
یکدیگــر متصــل مــی شــوند .ارتفــاع مــورد
اســتفاده در دیوارهــا عمومــا  3متــر بــه بــاال
بودنــد و ســکوی بتــن ریــزی و جــان پنــاه
نیــز بــر روی خرپاهــا نصــب مــی گردنــد .

در بخــش فوقانــی پنــل هــا قطعــه ای بــه نــام
قــاب حمــل بــه  H20هــا متصــل و جهــت
حمــل پنــل هــا توســط تــاور کریــن در نظــر
گرفتــه شــده بــود .

پنــل هــا توســط پیــن و قطعــه ی رابــط ،
ویلــر هــا را بــه یکدیگــر متصــل مــی نمایــد ،
رابــط هــا در دو نــوع ثابــت و لوالیــی تولیــد
مــی شــوند .

ارتفــاع دیوارهــا  3.5متــر مــی باشــد و
دمــای بتــن بعــد از بتــن ریــزی بــه 78
درجــه ســانتی گــراد میرســد  .بــه همیــن
دلیــل اســتفاده از رویــه پــای وود ســوزا
کــه خاصیــت نســوز بــودن را داشــته باشــند
جــزو اولویــت هــای مهــم بــه شــمار مــی
رونــد .

بــا توجــه بــه حساســیت اصــول ایمنــی در واحــد
 HSEشــرکت عمــران آذرســتان ایــن بخــش
همــواره توســط واحــد مربوطــه بررســی مــی شــد .
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جهــت شــاغول کــردن ســتون هــا  ،جــک دوپیــچ از یــک ســمت
بــه قالــب و از ســمت دیگــر بــه کمــک نشــیمن جــک توســط رول
بلــت بــه زمیــن متصــل مــی شــود .
در قســمت هایــی از پــروژه  ،ســتون هــا بــه صــورت ویــژه
طراحــی شــدند کــه در قســمت وســط ایــن قالــب  ،الرج
پنــل و در دو ســمت دیگــر قالــب هــای گــرد نیــم بیضــی
قــرار داده شــد  .جهــت تحمــل فشــار بتــن  ،قالــب هــا
توســط ویلــر هــای فلــزی افقــی بــه یکدیگــر متصــل مــی
شــوند .

در نقاطــی از پــروژه کــه ســتون هــا مانــع اجــرای قالــب بنــدی
میــز پرنــده بودنــد  ،از سیســتم فلکــس اســتفاده مــی شــد .
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قالب بندی ستون گرد

اســتفاده از ســتون هــای گــرد در پارکینــگ
هــا موجــب اســتفاده بهینــه از فضــا و پــارک
آســان خودروهــا مــی گــردد .در طبقــات
منفــی پــروژه ســامان فــراز  ،ســتون هــا
بــه صــورت گــرد طراحــی شــده بودنــد کــه
ایــن محصــول بــه صــورت فلــزی و بــا نــوع
مرســوم آن توســط شــرکت ســازه گســتر
مدحــت تولیــد شــد .

لــزوم رعایــت نــکات ایمنــی  ،منجــر بــه
تولیــد ایــن محصــول بــا ســکوی بتــن ریــزی
و جــان پنــاه گردیــد کــه در تمامــی ســتون
هــا نصــب شــد .

بزرگتریــن قطــر ســتون هــا 160 cm2

بــوده و ایــن قطــر قالــب هــا بــه صــورت
ویــژه طراحــی مــی شــوند .

پنــل هــا عمومــا بــه صــورت دو تکــه تولیــد
شــدند کــه توســط پیــن و گــوه و کلمپــس
( بســت قورباغــه ای ) بــه یکدیگــر متصــل
مــی شــدند .
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در نواحــی از پــروژه کــه امــکان اســتفاده از میــر پرنــده نبــود  ،از سیســتم ســقف فلکــس
اســتفاده شــد  .بــر روی جــک هــا بــه کمــک ســرجک هــای خــاص تیرهــای  H20نصــب
شــد و ســپس پــای وودهــا بــه انــدازه مــورد نیــاز بــرش داده شــد و بــر روی ســازه پهــن
شــد .
تقریبا هر یک متر یک عدد جک ســقفی در زیر ســازه قرار گرفته شد .
جــک هــا مشــابه میــز پرنــده بــه تیرهــای  H20متصــل شــد تــا بــه راحتــی بتوانــد بــه
محــل هــای دیگــر پــروژه نیــز جابجــا شــود .

جــک هــای تولیــدی بــا رزوه گام  9و لولــه
ســنگین تولیــد شــده اســت .

172

قالب بندی سقف فلکس

ارتفاع جک های نصب شــده در پروژه سامان
فراز عمدتا  4متری تعریف شــده بود .
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قالب بندی میز پرنده

بعــد از پایــان هــر مرحلــه بتــن ریــزی ،
میزهــا بــه کمــک ترولــی از زیــر ســقف
خــارج مــی شــد و بــه بخــش بعــدی
منتقــل مــی شــد .

لــزوم ســرعت اجــرا  ،ایمنــی و کیفیــت بتــن
نهایــی لــزوم اســتفاده از سیســتم قالــب
بنــدی میــز پرنــده را در ســقف هــای وســیع
ایــن پــروژه دوچنــدان مــی نمــود  .میزهــا
بــه صــورت اســتاندارد در ابعــاد 2.44×3.66
و  2.44×2.44و  2.44×1.22تولیــد شــدند  .راحتــی نصــب سیســتم شــورینگ باعــث
شــد کارگــران بتواننــد بــه راحتــی نصــب
بــا توجــه بــه مشــکالت کــم بــودن فضــا  ،آن را بــه کمــک تیــم مونتــاژ شــرکت
میزهــا بــه صــورت کامــل در کارخانــه یــاد گرفتــه و اجــرا نماینــد  .میزهــا در
مونتــاژ مــی شــدند  ،ســپس در محــل پــروژه مرحلــه اول مونتــاژ شــده و تــا انتهــای
شــورینگ هــا نصــب شــده و میــز بــه کمــک پــروژه نیــازی بــه دمونتــاژ ندارنــد .
تــاور بــر روی آن قــرار مــی گرفــت  .مزیــت ضخامــت بتــن ریــزی در ســقف 45
میزهــا امــکان انتقــال آســان آن بــه طبقــات ســانتیمتر بــود و در تیرهــا بــه 120
بعــدی یــا بخــش هــای دیگــر پــروژه بــود  .ســانتی متــر هــم مــی رســد .
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قالب بندی هسته مرکزی
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مهــم تریــن بخــش ایــن پــروژه بــدون شــک
دو هســته مرکــزی ســامان فــراز بــود کــه از
لحــاظ هندســی بــه شــکل چشــم طراحــی
شــده بــود  .ایــن موضــوع حساســیت باالیــی
را در اجــرای درســت آن ایجــاد مــی نمــود .
در ابتــدا تصمیــم گرفتــه شــد رویــه قالــب
هــا از پــای وود باشــد ولــی در انتهــا بــا
توجــه بــه تکــرار بــاالی آن و فشــارهای
وارده و قیمــت مقــرون بــه صرفــه قالــب هــا
بــه صــورت هوپــاد فلــزی طراحــی و تولیــد
شــد  .در مــدل سیســتم هوپــاد فلــزی پنــل
هــا توســط گیــره چدنــی و گیــره دنــده
شــانه ای بــه یکدیگــر متصــل مــی شــوند .
دو هســته بــه صــورت مجــزا بــوده و در 9
طبقــه منفــی اجــرا شــد  .مابیــن قالــب یــک
دیــوار دو طرفــه بــا ضخامــت  30 cmبــوده
کــه قالــب هــای ایــن دیــوار از قالــب دیــوار
دوطرفــه روی پــای وود و پشــت بنــد H20
اجــرا شــد .
قالــب هــا بــا ورق  ST52تولیــد شــدند
تــا بتواننــد در طوالنــی مــدت و اســتفاده
مجــدد کیفیــت اولیــه را داشــته باشــند .
پنــل هــا توســط گیــره چدنــی و گیــره دنــده
شــانه ای بــه یکدیگــر متصــل مــی شــوند .
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در دورتــادور پـــنل هــا ســکوی بتــن ریــزی
و جــان پنــاه جهــت اجــرای ایمــن بــرای
کارگــران در نظــر گرفتــه شــده اســت .

قالب بندی هسته مرکزی

جهــت شــاغول کــردن پنــل هــا از جــک دو پیــچ هایــی کــه از یــک طــرف بــه گوشــواره و از
طــرف دیگــر بــه نشــیمن هایــی کــه بــه زمیــن رول بلــت شــده انــد نصــب و مهــار میشــود .
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بــا توجــه بــه ایجــاد بتــن هــای اکســپوز
در پوترهــا پیشــنهاد شــرکت ســازه گســتر
مدحــت اســتفاده از قالــب هــای مــدوالر بــا
رویــه پــای وود بــود .
ســبک بــودن پنــل هــا و امــکان اجــرا در
مــدل هــای مختلــف از نــکات اصلــی ایــن
سیســتم بــود .
پنــل هــا توســط کلمپــس ( بســت قورباغــه
ای ) بــه یکدیگــر متصــل مــی شــدند و بــرای
بخــش زیریــن آن نیــز از جــک یــا شــورینگ
هــای موجــود در پــروژه کــه در میــز پرنــده
اســتفاده شــده بــود بهــره بــرده شــد .
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قالب بندی تیر هوپاد

پنــل هــا بــه راحتــی توســط یــک نفــر در ارتفــاع
قابــل جابجایــی بود .

پنــل هــا توســط بلــت و مهــره قالــب مــدوالر بــه
یکدیگــر متصــل مــی شــوند .

جهــت ایجــاد پشــت بنــد مناســب از لولــه
داربســتی هــای موجــود در پــروژه اســتفاده شــد
.
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نیروگاه اتمی
بــوشـــهر
کارفرما :بانک سامان
پیمانکار و مجری :شرکت توسعه و عمران بهناد بنا
مشاور :مجتمع مهندسین مشاور ایران آرک
مشاور همکار سازه :شرکت تدبیرساحل پارس
مشاور همکار تاسیسات  :شرکت انرژی
پیمانکار تخصصی اجرای اسکلت:
شرکت عمران آذرستان
تولید کننده سیســتم های قالب بندی بتن :
سازه گستر مدحت

تاریخ شروع ۱۳۹۶:
وسعت پروژه۱۶۲۰۰۰:مترمربع
موقعیت پروژه :تهران
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یکــی از مهــم تریــن پــروژه هــای کشــور
در ســال  1398پــروژه نیــروگاه اتمــی
بوشــهر بــود  .شــرایط ویــژه پــروژه ،
کارفرمایــان روســی  ،مــوارد ایمنــی و
امنیتــی ایــن پــروژه را بــه یکــی از
مهــم تریــن پــروژه هــای موجــود کشــور
تبدیــل نمــوده اســت .
در ابتــدا کارفرمــا روســی اصــرار بــه
تهیــه سیســتم هــای قالــب بنــدی از
کشــورهای اروپایــی را داشــت کــه بعــد
از ارائــه نمونــه کارهــای شــرکت ســازه
گســتر مدحــت و تــوان ایــن شــرکت در
تولیــد ایــن سیســتم هــا و قیمــت تمــام
شــده و هــم چنیــن اصــرار طــرف ایرانــی
بــه اســتفاده از کاالی ایرانــی مقدمــات
عقــد ایــن قــرارداد را فراهــم نمــود .
ایــن پــروژه از بخــش هــای مختلفــی
تشــکیل شــده اســت کــه در آن بــه
صــورت عمــده از سیســتم قالــب بنــدی
دیــوار هوپــاد کــه از رویــه پــای وود و
پشــت بنــد فلــزی تشــکیل شــده اســت
اســفاده گردیــد  .فشــار بــاالی بتــن
وارده بــر دیــوار منجــر بــه آزمایشــات
چنــد بــاره بــر روی قالــب هــا گردیــد و
در نهایــت شــرکت موفــق بــه دریافــت
تاییدیــه از پیمانــکاران داخلــی و خارجــی
ایــن پــروژه گردیــد .

قالب بندی دیوار هوپاد
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نیروگاه اتمی بوشهر

مجری  :شرکت عمران آذرستان
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پنــل هــا توســط گیــره چدنــی و گیــره دنــده
شــانه ای بــه یکدیگــر متصــل مــی شــوند .

پنــل هــای پــای وود قبــل از بتــن ریــزی بــا
روغــن قالــب آغشــته مــی شــوند .

مقــدار بتــن ریــزی انجــام شــده حــدود 30
هــزار متــر مربــع بــود  ،در بخــش کانــال
هــای ســازه بــه پیشــنهاد واحــد فنــی
مهندســی شــرکت ســازه گســتر مدحــت
از سیســتم تونلــی فــرم اســتفاده شــد  .در
بخــش داخلــی کانــال ســازه بــه صــورت دو
طرفــه اجــرا مــی شــد .
در بخــش دیوارهــای یــک طرفــه ســازه بــه
میلگردهــای میانــی متصــل شــده بــود .

طبــق آزمایشــات انجــام شــده مشــخص شــد
قالــب هــای تولیــدی کیفیــت باالتــر از نیــاز
پــروژه را دارا بــوده و از ایــن جهــت مراتــب
اطمینــان کارفرمایــان را فراهــم نمــود .

در ایــن پــروژه دیــوار ها توســط ســولجرهای
فلــزی کــه از یــک طــرف پشــت بنــد دیــوار
بودنــد و از یــک طــرف هــم بــه زمیــن متصل
شــده بودنــد مهــار شــدند  .جــک هــای دو
پیــچ نیــز در دو حالــت کوتــاه و بلنــد بــه
صــورت فاصلــه مســاوی وظیفــه تحمــل
فشــار بــاالی بتــن را بــر عهــده داشــتند و
بلــت هــا بــا زاویــه  45درجــه وظیفــه مهــار
قالــب را بــر عهــده داشــتند .

قالــب هــا توســط بلــت  22و مهــره  3گــوش از دو
طــرف بــه یکدیگــر متصــل مــی شــوند .

واحــد فنــی و مهندســی بــا ارســال
ســوپروایزر و تیــم مونتــاژ حرفــه ای از
نزدیــک در جریــان مشــکالت و مســائل
احتمالــی بــوده و بــه صــورت هــای مختلــف
اقــدام بــه رفــع و رجــوع آن مــی نمــود .
اطالعات پروژه

کاربری پروژه  :نیروگاهی – صنعتی

موقعیت پروژه :بوشهر

مجری  :عمران آذرستان

نظارت  – OCE :شرکت افق هسته ای
سال قرارداد 1397 :
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پروژه های
انبوه سازی

یکــی از راهکارهــای اساســی در
پــروژه هــای بــزرگ انبــوه ســازی
اســتفاده از روش هــای صنعتــی
ســازی و ایجــاد توالــی و تکــرار در
مراحــل قالــب بنــدی مــی باشــد .
بــا ظهــور مســکن مهــر در ایــران
 ،احســاس نیــاز بــه ایــن روش کار
بیــش از پیــش احســاس شــد .
سیســتم قالــب بنــدی تونــل فــرم
یکــی از مناســب تریــن راه هــا
بــرای ایجــاد ســازه هــای مطمئــن و
ضــد زلزلــه بــا ســرعت اجرایــی بــاال
بــود  .انجــام بتــن ریــزی همزمــان
و یکپارچــه دیــوار و ســقف  ،امــکان
بتــن ریــزی هــر طبقــه در  3روز
 ،عــدم نیــاز بــه دمونتــاژ کامــل
سیســتم در هــر مرحلــه و انتقــال
قالــب هــا بــه طبقــات بعــد  ،از
مزایــای اصلــی سیســتم تونلــی فــر
بــود .
در پــروژه هایــی کــه بلــوک هــای
متوالــی و بــا پلــن یکســان ماننــد
مســکن مهــر و مســکن اجتماعــی
تعریــف مــی شــود ایــن سیســتم
مناســب تریــن پیشــنهاد می باشــد .
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مسکن مهر پردیس فاز8
مجری  :شرکت احجام

پــروژه ســاخت  ۶۸۰واحــدی مســکن
مهــر پردیــس بــه صــورت صنعتــی ســازی
و در  ۸۶بلــوک در دو زون  :زون یــک
شــامل  ۵۰بلــوک  ۳طبقــه  ۶واحــدی و
یــک طبقــه پیلــوت کــه بارعایــت کامــل
اصــول شهرســازی و بــه صــورت متقــارن
طراحــی شــده اســت و بــا سیســتم الرج
پنــل و تونلــی فــرم ســاخته شــد .
ســازه گســتر مدحــت بــا بررســی نقشــه
و ارائــه راهــکار پیشــنهادی قالــب تونلــی
فــرم بــه جــای قالــب الرج پنــل و ســایر
ســازه هــا اقــدام بــه تولیــد پنــل هــا
موجــود نمــود .
پنــل هــا در ابعــاد  250×250تولیــد
شــد و فیلرهــای مربوطــه بــا توجــه بــه
نــوع ســازه در پلــن هــای مختلــف ارائــه
گردیــد .

اطالعات پروژه

کاربری پروژه  :مسکونی

موقعیت پروژه  :شهر جدید پردیس  -تهران
مجری  :شرکت احجام
سال قرارداد 1393 :
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قالــب هــای دیــوار بیرونــی بــه کمــک خرپــای
فلــزی و براکــت در اطــراف ســاختمان مهــار
مــی شــوند .

بعــد از هــر مرحلــه بتــن ریــزی  ،لندینــگ هــا
بــه طبقــه بعــدی منتقــل مــی شــوند و بــر روی
انکربلــت هــای مدفــون نصــب مــی شــوند .
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مسکن مهر پردیس فاز5
مجری  :شرکت آرشام

ایــن پــروژه یکــی از پــروژه هــای بــزرگ مســکن مهــر در شــهر پردیــس بــود  .پنــل هــای
اصلــی در ابعــاد  267×250طراحــی شــد و فیلرهــای مربوطــه بــا توجــه بــه ابعــاد درخواســتی
در نقشــه تولیــد گردیــد .
ضخامــت بتــن ریــزی دیوارهــا حــدودا  12ســانتی متــر بــود و مراحــل مونتــاژ قالــب هــا بــه
صــورت کامــل توســط تیــم مونتــاژ ســازه گســتر مدحــت انجــام شــد .
همچنیــن جهــت ســاخت آسانســور پنــل هــای خــاص ال شــکلی مختــص ایــن پــروژه
طراحــی و تولیــد شــد .
مطابــق قــرار داد مــی بایســت قطعــات و پنــل هــا بــا بســته بنــدی بســیار دقیــق و لیســت
اطالعــات کامــل همــراه تیــم مونتــاژ و ســوپروایزر در محــل پــروژه حاضــر مــی شــد  .تیــم
مونتــاژ همزمــان بــا قالــب بنــدی و یــک مرحلــه بتــن ریــزی اقــدام بــه آمــوزش تیــم مقیــم
پــروژه نمــود .
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اطالعات پروژه

کاربری پروژه  :مسکونی

موقعیت پروژه  :شهر جدید پردیس  -تهران
مجری  :شرکت آرشام

تعداد بلوک  13 :بلوک

تعداد واحد  715 :واحدی
سال قرارداد 1394 :
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191

مسکن مهر پردیس فاز 5
مجری  :شرکت آشیان ساز

اطالعات پروژه

کاربری پروژه  :مسکونی

موقعیت پروژه  :شهر جدید پردیس  -تهران
مجری  :شرکت آشیان ساز
سال قرارداد 1392 :
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مجتمع  2200واحدی زندگی
مجری  :شــرکت بتن ساز تربت
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بزرگترین مجتمع مسکونی
شرق کشور در مشهد
ايــن مجتمــع مســكوني در زمينــي بــه
مســاحت  158،434متــر مربــع بــا زيربنــاي
 281،706متــر مربــع در  108بلــوك 6
ســقفي پنــج طبقــه اي در مجمــوع بــا
 2،120واحــد مســكوني شــامل محيــط
هــاي آموزشــي ،درمانــي ،تجــاري و فضــاي
ســبز طــي ســه ســال ســاخته مــي شــود.
ايــن پــروژه عظيــم بــا مشــاركت بخــش
خصوصــي و شــهرداري مشــهد در حــال
اجراســت كــه آورده شــهرداري در ايــن
پــروژه شــامل اهــداي زميــن و صــدور
پروانــه در قبــال دريافــت  13،91درصــد
كل مجموعــه پــس از اتمــام كار اســت و
ســهم ســرمايه گــذار نيــز  86،09درصــد از
كل پــروژه احداثــي اســت .بــرآورد هزينــه
بخــش خصوصــي در ايــن پــروژه حــدود
 543ميليــارد تومــان اســت.
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مجری  :شــرکت بتن ساز تربت
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ايــن مجموعــه مســكوني در دو مرحلــه
واحــد هــاي  2خوابــه بــا  78متــر مربــع
زيربنــا و واحــد هــاي ســه خوابــه بــا 105
متــر مربــع زيــر بنــا ســاخته مــي شــود.
شــهرداری مشــهد در راســتای ســاماندهی
حاشــیه شــهر و ســاخت مســکن ارزان
قیمــت بــرای محرومــان و اقشــار کــم
درآمــد کــه یکــی از اهــداف توســعه شــهری
و ایجــاد عدالــت اجتماعــی مــی باشــد ،بــا
اســتفاده از پتانســیل مالــی و فنــی بخــش
خصوصــی اقــدام بــه طراحــی و اجــرای
پــروژه مشــارکتی زندگــی در منطقــه کــم
برخــوردار شــهری نمــوده اســت .ایــن پــروژه
دارای قریــب بــه  ۲۲۰۰واحــد مســکونی
در قالــب  ۳فــاز مــی باشــد .بــا توجــه بــه
موقعیــت قرارگیــری پــروژه در حاشــیه
شــهر ،کلیــه امکانــات و خدمــات زیرســاختی
توســط شــهرداری و شــرکت ســرمایه گذاری
احــداث خواهــد گردیــد .ســرمایه گــذار ایــن
پــروژه شــرکت بتــن ســاز تربــت مــی باشــد.

ایــن قــرارداد شــامل تولیــد نیــم ســت تونــل
فــرم در چنــد مرحلــه قــرارداد بــود کــه بــا
رشــد پــروژه بــه سفارشــات اولیــه اضافــه
گردیــد  .مونتــاژ سیســتم بــه عهــده تیــم
ســازه گســتر مدحــت بــود کــه درطــول
 14روز کاری انجــام شــد  .نیــم ســت اول
در طــول مــدت  20روز تولیــد و تحویــل
پــروژه گردیــد  .پنــل هــای اصلــی در ســایز
اســتاندارد  250× 250تولیــد شــد .

ویژگیهای مهم و شاخص پروژه
ســاماندهی حاشــیه شــهر ،توســعه عدالــت
اجتماعــی ،افزایــش دسترســی اقشــار کــم
درآمــد و مناطــق کــم برخــوردار بــه امکانــات
رفاهــی ،تفریحــی ورزشــی و تجــاری بــه
صــورت متمرکــز ،ایجــاد اشــتغال در شــرایط
فعلــی و اســتفاده از تکنولــوژی نویــن صنعت
ســاختمان در پــروژه از ویژگــی هــای مهــم
ایــن پــروژه مــی باشــد.

اطالعات پروژه

کاربری پروژه  :مسکونی ،تجاری،آموزشی،

بهداشتی  ،درمانی و پارکینگ
آدرس پروژه :اراضی شاملو

مساحت عرصه ۱۵۸،۴۳۴ :مترمربع

مساحت زیربنای کل ۲۸۱،۷۰۶ :مترمربع
تعداد سقف  ۵ :بطور متوسط ()۵+
سال قرارداد ۱۳۹۷ :
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مجری  :شــرکت بتن نما مستحکم روز

همــکاری بــا ایــن پــروژه در دو فــاز  5و
 9پردیــس در احــداث مســکن مهــر بــود .
تعــداد  500واحــد در فــاز  9و تعــداد 600
واحــد نیــز در فــاز  5بــا روش سیســتم
قالــب تونلــی فــرم اجــرا گردیــد .
فــاز  5در قالــب بلــوک هــای  9الــی 14
طبقــه و فــاز  9در قالــب بلــوک هــای 6
طبقــه ســاخته شــد .
لــزوم ســرعت اجــرا و تحویــل ســریع بــه
متقاضیــان  ،منجــر بــه اســتفاده از ایــن
سیســتم و تحویــل در کمتریــن زمــان
گردیــد .
در فــاز ۹ایــن شــهر تعــداد ۵۰۰واحــد در
بلوکهــای ۶طبقــه شــامل  ۲۴واحــد۸۵
مترمربعــی و بلوکهــای ۷طبقــه شــامل
۲۸واحــد ۸۵مترمربعــی بــه روش صنعتــی
بــا سیســتم تونلــی فــرم ایجــاد شــد
در فــاز ۵نیــز تعــداد  ۶۰۲واحــد در
بلوکهــای  ۹الــی  ۱۴طبقــه کــه هــر
طبقــه  ۴واحــد ۱۱۵مترمربعــی داشــته و
بــا امکانــات الزم بــه روش تونلــی و هــر
بلــوک دارای ۲دســتگاه آسانســور اســت.

اطالعات پروژه

کاربری پروژه  :مسکونی

موقعیت پروژه  :شهر جدید پردیس  -تهران
تعداد طبقات  9 :الی  14طبقه
تعداد واحد  1100 :واحدی
سال قرارداد 1392 :
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مسکن مهر پردیس فاز 5
مجری  :شرکت پرهام پارینا
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ایــن پــروژه در فــاز  5پردیــس احــداث شــد
 .بلــوک هــای  14طبقــه بــه تعــداد 220
واحــد مســکونی بــا عنــوان پــروژه مســکن
مهــر اجــرا شــد  .قالــب هــا بــا روش صنعتــی
ســازی بــه روش سیســتم تونلــی فــرم اجــرا
شــد  .ایــن شــرکت در مشــارکت بــا پــروژه
هــای دیگــر نیــز از ایــن سیســتم مجــددا
اســتفاده نمــود .

اطالعات پروژه

کاربری پروژه  :مسکونی

موقعیت پروژه  :شهر جدید پردیس  -تهران
تعداد واحد  220 :واحدی
تعداد طبقات 14 :

سال قرارداد 1394 :
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مسکن مهر پردیس فاز 5
مجری  :شرکت پیوند ارمه

اطالعات پروژه

کاربری پروژه  :مسکونی

موقعیت پروژه  :شهر جدید پردیس  -تهران
سال قرارداد 1395 :
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پروژه  4000واحدی حمل و نقل هوایی  -پرند

مجری  :شــرکت تعاونی مســکن حمل و نقل هوایی شیده
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اطالعات پروژه
محل ساخت  :فاز ۳شهر جدید پرند

مســاحت زمیــن  60 :هکتــار در قالــب 32
بلــوک  10تــا  18طبقــه
ســازنده  :تعاونــی انبــوه ســازان مســکن
حمــل و نقــل هوایــی شــیده
تکنولــوژی ســاخت  :بــه روش قالــب تونلــی و
بــر اســاس دســتور العمــل هــای مبحــث 19
مقــررات ملــی ســاخت و ســاز
کــه باعــث افزایــش مقاومــت در برابــر زلزلــه
تــا  10ریشــتر مــی شــود
روش ســاخت  :در ســاخت ایــن واحــد هــا از
تکنولــوژی قالــب تونلــی اســتفاده مــی شــود
در ایــن روش ابتــدا قالــب مربــوط بــه کل
واحدهــای یــک طبقــه بســته میشــود و در
ظــرف چنــد ســاعت عملیــات بتــن ریــزی
انجــام مــی شــود .

برخــی از مزایــای ســاخت بــه ایــن
روش :
 -1ســه برابــر شــدن ســرعت و کیفیــت
ســاخت نســبت بــه روش ســنتی
 -2افزایــش مقاومــت ســازه نســبت بــه
زلزلــه و ســایر عوامــل طبیعــی بــه دلیــل
اســتفاده از بتــن مرغــوب و اســتاندارد
 -3انجــام لولــه کشــی مربــوط بــه آب  ،بــرق ،
تلفــن  ،گاز و ...همزمــان بــا بتــن ریــزی
 -4ضد صدا و ضد حریق بودن دیوار ها
 -5زیــر ســاخت صــاف و یکدســت دیــوار
هــا و کــف بعــد از بــاز کــردن قالــب هــا و در
نتیجــه آســانتر شــدن مرحلــه نــازک کاری ،
ســرامیک و نمــا
 -6رعایــت کامــل آئیــن نامــه  2800و 19
ملــی ســاخت و ســاز
ایــن پــروژه یکــی از نخســتین پــروژه هــای
تونلــی فــرم تولیــد شــده توســط شــرکت
ســازه گســتر مدحــت بــود بــا مهندســی
معکــوس سیســتم هــای موجــود توانســتند
بــه بهتریــن شــکل ایــن سیســتم را بومــی
ســازی نمــوده و بــه صــورت کامــل در محــل
پــروژه مونتــاژ و در چنــد مرحلــه بتــن
ریــزی شــد .
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پروژه  10هزار واحدی مسکن مهر پردیس
مجری  :شــرکت توسعه شهرسازی ایرانیان

اطالعات پروژه

کاربری پروژه  :مسکونی

موقعیت پروژه :شهر پرند  -تهران
تعداد طبقات  14 :و  11طبقه
سال قرارداد 1392 :
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پــروژه هــای فــاز  5و  9شــرکت توســعه
شهرســازی ایرانیــان در شــهر جدیــد
پردیــس جهــت تحقــق اهــداف مســکن مهــر
اجــرا گردیــد  .ایــن پــروژه در مجمــوع 182
بــرج  14و  11طبقــه را بــه روش صنعتــی
ســازی بــا سیســتم قالــب تونلــی فــرم بــه
کمــک قالــب هــای تولیــدی شــرکت ســازه
گســتر مدحــت اجــرا نمــود  .موقعیــت
جغرافیــای  ،زمیــن ناهمــوار و کوهســتانی
از چالــش هــای ایــن پــروژه بــود و بــا توجــه
بــه نیــاز عمــوم مــردم بــه ایــن مســکن
هــای مهــر  ،ســرعت عضــو اصلــی ایــن کار
بــود کــه بــا اســتفاده از سیســتم تونلــی فــرم
در کمتریــن زمــان ممکــن آمــاده ســازی و
تحویــل گردیــد .
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مسکن مهر پردیس فاز 9
مجری  :شــرکت طاق پیل عمران
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اطالعات پروژه

کاربری پروژه  :مسکونی

موقعیت پروژه  :شهر جدید پردیس  -تهران
سال قرارداد 1393 :
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مجری  :شــرکت طرح و ساخت سام

پــروژه هــای فــاز  5و  9مســکن مهــر بــه
صــورت بلــوک هــای  970واحــدی توســط
شــرکت طــرح و ســاخت ســام انجــام شــد .
سیســتم تونلــی فــرم بهتریــن راهــکار بــرای
اســتفاده در ایــن پــروژه بــود  .قالــب هــای
تونلــی فــرم بــه صــورت ســت کامــل تولیــد
و در اختیــار تیــم مجــری قــرار گرفــت و
مطابــق قــرارداد قالــب هــا در محــل پــروژه
توســط تیــم حرفــه ای شــرکت ســازه گســتر
مدحــت مونتــاژ شــد .
همچنیــن تیــم فنــی مهندســی بــا
سرپرســتی مدیــر ایــن بخــش بارهــا بــرای
رفــع اشــکاالت احتمالــی و تغییــر پلــن هــا
در محــل پــروژه حضــور پیــدا کردنــد و از
نزدیــک شــاهد اجــرای سیســتم بودنــد .
قالــب هــا ابتــدا بــر روی زمیــن مونتــاژ شــد
و توســط جرثقیــل در بخــش مربوطــه نصــب
شــد  .تیــم ســازه گســتر مدحــت در مراحــل
دمونتــاژ ایــن محصــول نیــز مشــاوره هــای
الزمــه را بــه تیــم مقیــم پــروژه دادنــد .
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اطالعات پروژه

کاربری پروژه  :مسکونی

موقعیت پروژه  :شهر جدید پردیس  -تهران
تعداد واحد  970 :واحدی
سال قرارداد 1396 :
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مسکن مهر پردیس فاز 11
مجری  :شرکت سیما سازه

یکــی از الزمــات اصلــی ایــن پــروژه ایجــاد قالــب بــرای ســطح اکپســوز و اســتفاده از
ورق  ST52بــود و قــرار شــد قالــب هــا بــه صــورت کامــل در محــل پــروژه مونتــاژ
شــود و تحویــل تیــم اجــرا گــردد  2 .مرحلــه بتــن ریــزی نیــز جــزو مفــاد قــرار داد
ایــن پــروژه بــود .
وزن تقریبــی قالــب هــا حــدودا  110تــن بــود و موضــوع حمــل و نقــل متناســب یکــی
از مباحــث اصلــی قــرارداد مربوطــه بــود و قالــب هــا در  20روز کاری طراحــی و تولیــد
شــد و بــه محــل پــروژه ارســال گردیــد .
تونــل فــرم بــه صــورت نیــم ســت تولیــد شــد و در چنــد بلــوک مــورد اســتفاده قــرار
گرفــت .

اطالعات پروژه

کاربری پروژه  :مسکونی

موقعیت پروژه  :شهر جدید پردیس  -تهران
سال قرارداد 1393 :
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سیســتم قالب بندی تونلی فرم
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مسکن مهر پردیس فاز 11
مجری  :شرکت کیسون

فــاز  11یکــی از بزرگتریــن فــاز هــای اجرایــی در زمینــه اســتفاده از سیســتم هــای
قالــب تونلــی فــرم بــود کــه در بلــوک هــای متعــدد اجــرا شــد  .شــرکت ســازه گســتر
مدحــت اقــدام بــه تولیــد چندیــن ســت سیســتم تونلــی فــرم بــرای شــرکت کیســون
در ایــن پــروژه نمــود .
قالــب هــا در  4نیــم ســت طراحــی و تولیــد شــدند  .قالــب هــا در محــل پــروژه نصــب
و توســط تیــم مونتــاژ شــرکت ســازه گســتر مدحــت نصــب و راه انــدازی شــد .
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اطالعات پروژه

کاربری پروژه  :مسکونی

موقعیت پروژه  :شهر جدید پردیس  -تهران
سال قرارداد 1393 :
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مسکن مهر پردیس فاز 5

مجری  :شــرکت کیمیا آفرینان پاسارگاد

اطالعات پروژه

کاربری پروژه  :مسکونی

موقعیت پروژه  :شهر جدید پردیس  -تهران
سال قرارداد 1394 :
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سیســتم قالب بندی تونلی فرم
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پروژه انبوه سازی روژسیتی دهوک عراق
مجری  :شرکت روژاسنتر

ایــن پــروژه در کشــور عــراق و در نزدیکــی مــرز ترکیــه در شــهر دهــوک اجــرا شــد  .خــوش
نامــی شــرکت ســازه گســتر مدحــت در زمینــه تولیــد سیســتم هــای قالــب بنــدی تونلــی
قــرم منجــر بــه عقــد قــرارداد بــا شــرکت روژاســنتر جهــت تولیــد دو نیــم ســت تولــی فــرم
شــد .
قالــب هــا بعــد از تولیــد بــه صــورت صادراتــی بســته بنــدی شــد و بــه کمــک واحــد
بازرگانــی شــرکت بــه بهتریــن حالــت بــه عــراق ارســال شــد  .تیــم مونتــاژ ســازه گســتر
مدحــت بــه مــدت  2مــاه در محــل پــروژه حضــور داشــت و تمــام سیســتم را بــه صــورت
کامــل مونتــاژ کــرده و بــه کارفرمــا تحویــل داد  3 .مرحلــه بتــن ریــزی مطابــق مفــاد
قــرارداد انجــام شــد .
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اطالعات پروژه

کاربری پروژه  :مسکونی

موقعیت پروژه  :شهر دهوک (عراق )
سال قرارداد 1399 :

سیســتم قالب بندی تونلی فرم
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مسکن مهر پردیس فاز 8

مجری  :شــرکت عمران صنعت لیپار

بلــوک هــای شــرکت عمــران صنعــت لیپــار در ناحیــه  ۲محلــه  ۲کــه در مرکــز مایــل بــه
شــرق فــاز  ۸شــهر جدیــد پردیــس واقــع میباشــد و نــوع ســازه آن بتنــی قالــب الرج پنــل
و در  5طبقــه بصــورت  ۲خوابــه و نــوع دیوارهــا بلــوک ســفالی میباشــد .
ایــن پــروژه هــای جــزو پــروژه هــای کوچــک تــر مســکن مهــر بــود کــه بــه صــورت طبقــات
کــم اجــرا گردیــد ولــی اســتفاده از قالــب بنــدی الرج پنــل منجــر بــه کاهــش هزینــه هــای
چشــمگیر ایــن پــروژه گردیــد .
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اطالعات پروژه

کاربری پروژه  :مسکونی

موقعیت پروژه  :شهر جدید پردیس  -تهران
سال قرارداد 1394 :

قالب بندی الرج پنل
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جـهـان
مــــال
مشهــد

222

یکــی از پــروژه هــای بــزرگ
اســتان خراســان رضــوی و شــهر
مشــهد در جهــت رفــاه جــال
زائریــن گرامــی راه انــدازی
مرکــز خریــدی در یکــی از نقــاط
مناســب شــهر مشــهد بــود و بــا
مشــارکت آســتان قــدس رضــوی
در حــال ســاخت مــی باشــد .
پــروژه جهــان مــال دارای
امکاناتــی مثــل مرکــز خریــد بــا
 ۴۲۰٫۰۰۰متــر مربــع ،هتــل
۵ســتاره  ،شــهربازی سرپوشــیده
 ،هایپرمارکــت ،ســالن هــای
ســینما ،دفاتــر اداری و پارکینــگ
طبقاتــی اســت .همچنیــن ماننــد
کشــور هــای آمریــکای شــمالی
در ســطح اســتداندارد هــای بیــن
المللــی طراحــی شــده اســت بــه
طــوری کــه ماننــد یــک میــدان
عمومــی در قلــب منطقــه ی
تجــاری جدیــد اســت .بــاغ
بــاالی بــازار نیــز دارای عناصــر
ســایه جدیــد اســت تــا از بازدیــد
کننــدگان در برابــر نــور خورشــید
محافظــت کنــد
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پروژه اداری  -تجاری جهان مال

مجری  :شرکت فالر

محصــوالت ارائــه شــده در ایــن پــروژه
بــا توجــه بــه لــزوم ســرعت و ایجــاد
ســطح بتــن اکســپوز قالــب هــای هوپــاد
ســتون بــود  .هــم چنیــن قالــب هــای
الرج پنــل یــک طرفــه نیــز بــا تســمه 6
ســانتی متــری تولیــد شــد .
ســتون از نــوع هوپــاد در ابعــاد 180 ×180
ســانتی متــر و بــا عبــور بلــت بــود و در
جایــی کــه بلــت عبــور نمــی کــرد ،
قالــب بایــد بــه صــورت یــک طرفــه اجــرا
مــی شــد .

اطالعات پروژه

کاربری پروژه  :مجتمع تجاری اداری

موقعیت پروژه :مشهد
سال قرارداد 1396 :
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سیستم قالب ستون هوپاد
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بــــرج
مسکونی
ادیــمـا

ادیمــا تنهــا یــک مجتمــع مســکونی
مجلــل و فاخــر نیســت  ،ادیمــا یــک
شــیوه زندگــی اســت ؛ زندگــی همراه
بــا آســایش  ،شــادی ،جــال  ،شــکوه
و زیبایــی را در همــه مراحــل چرخــه
عمــر ایــن پــروژه از انتخــاب زمیــن ،
طراحــی  ،ســاخت تــا مدیریــت  ،بهره
بــرداری  ،در پــی ایــن هــدف دنبــال
شــده اســت .
رو در روی دریــای مازنــدران ،در
کنــار پــارک جنگلــی نــور بزرگترین
پــارک جنگلــی خاورمیانــه  ،همــه
زیبایــی هــای طبیعــت در ایــن
نقطــه گــرد هــم آمــده انــد.
بهتریــن نقطــه از نظــر راه هــای
دسترســی  ،مناســب تریــن جایــگاه
از نظــر جریــان هــوا  ،بهــره گیــری
از پیشــرفته تریــن فــن آوری هــا
در جهــان و برخــورداری از همــه
امکانــات و تجهیــزات  ،نگهــداری
و خدمــات هماننــد یــک هتــل ۵
ســتاره  ،آســایش مــورد نظرمــان را
بــرای ســاکنین ایــن پــروژه فراهــم
مــی آورنــد .
از ورزشــهای آبی در دریا  ،استخرهای
روی بــام  ،اســتخر بــی همتــا در
طبقــه پانزدهــم بــا دیــد پانورامیــک
از دریــا و جنــگل  ،بــا پیســت امــن
و آرام دوچرخــه ســواری در طبقــه
چهاردهــم بــا منظــره کــم نظیــر
از دیگــر ویژگــی هــای ایــن پــروژه
جــذاب مــی باشــد .
227

برج های مسکونی ادیما  -نور
مجری  :شرکت آبادگران

یکــی از پــروژه هــای فاخــر شــمال کشــور
قصــد ایجــاد ســتون هــای بــا ابعــاد
مختلــف و تــا ارتفــاع  6متــر را داشــت
کــه بــا مشــاوره هــای انجــام شــده قــرار
شــد از قالــب هــای الرج پنــل فلــزی بــا
ابعــاد متغیــر اســتفاده شــود .
قالــب هــا در  4وجــه بــا  4پنــل جــدا
طراحــی شــده بــود و توســط مهــره ســه
گــوش و تــی بلــت بــه یکدیگــر متصــل
شــد .
در کنــج هــای قالــب پــخ فلــزی در نظــر
گرفتــه شــد و ورق هــا بــا ضخامــت 4
میــل تولیــد شــدند  .هــر نیــم متــر بلــت
و مهــره قــرار داده شــد و اتصــاالت عــاوه
بــر گیــره چدنــی  ،پیــچ و مهــره هــم
بــرای افزایــش مقاومــت در نظــر گرفتــه
شــد  .نــوع بتــن در نظــر گرفتــه شــده
بــرای ایــن پــروژه  STCبــود .
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قالب ستون الرج پنل

اطالعات پروژه

کاربری پروژه  :مسکونی الکچری و تجاری

موقعیت پروژه :نور مازندران
سال قرارداد 1397 :
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پروژههای
پــــــل
ســازی

یکــی از راه هــای همیشــگی حــل
مشــکالت ترافیکــی شــهری و بــرون
شــهری  ،ســاخت تقاطــع هــای
غیــر هــم ســطح و پــل هــای رو
گــذر اســت  .موقعیــت پــروژه  ،حجم
ترافیکــی  ،زیباســازی شــهری
همــه مــواردی هســتند کــه در
نحــوه تولیــد قالــب هــای ویــژه
پــل ســازی موثــر هســتند .
از محصوالتــی کــه در پــل ســازی
مــورد اســتفاده قــرار مــی گیرنــد
مــی تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره
نمــود :
قالــب سرســتون  ،قالــب پایــه پــل
 ،قالــب تیــر پــل  ،قالــب قرنیــز ،
اســکافلدهای مثلثــی و چکشــی و ...
شــرکت ســازه گســتر مدحــت
بــا تجربــه منحصــر بــه فــرد در
زمینــه ســاخت ایــن نــوع ســازه
هــا همیشــه ارائــه دهنــده مناســب
تریــن راهکارهــا جهــت ایــن
روش هــای خــاص قالــب بنــدی
بــوده اســت و توانســته اســت بــا
بررســی دقیــق درخواســت هــای
مشــتریان بهتریــن  ،امــن تریــن و
مقــرون بــه صرفــه تریــن سیســتم
هــا را جهــت اجــرای بــی نقــص
ســازه هــای پــل ســازی ارائــه
دهــد .
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پل معلم شیراز

مجری  :عمران شهرداری شیراز

اطالعات پروژه

کاربری پروژه  :پل سازی

موقعیت پروژه :شیراز
سال قرارداد 1396 :
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قالب بندی سرستون

یکــی از مشــارکت هــای مهــم و طوالنــی
مــدت شــرکت ســازه گســتر مدحــت
در پــروژه هــای عمرانــی شــهر شــیراز
بــا شــرکت عمــران شــهرداری ایــن
شــهر بــود کــه در زمینــه تولیــد قالــب
هــای خــاص سرســتون  ،قالــب قرنیــز ،
اســکافلدهای مثلثــی و  ...عقــد قــرارداد
گردیــد  .قالــب هــای سرســتون ایــن
پــروژه هــا بــه صــورت ســه قوســی تولیــد
شــدند کــه یکــی از روش هــای ســخت
تولیــد قالــب هــای سرســتون مــی باشــد .
بخــش تحتانــی پایــه پــل هــا نیــز بــه
صــورت خــاص طراحــی و تولیــد گردیــد .
ابعــاد سرســتون هــا حــدودا  3.5در 4.5
متــر بــود و نکتــه مهــم ایــن سیســتم
ایجــاد ســازه بــدون اســتفاده از مهــار
توســط بلــت بــود کــه بــا تولیــد قالــب بــا
بدنــه قــوی تــر ایــن مهــم اتفــاق افتــاد .
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تقاطع غیر هم سطح حکمت شیراز
مجری  :عمران شهرداری شیراز

در ایــن پــروژه قالــب هــا بــه گونــه ای
طراحــی و تولیــد شــد کــه امــکان حمــل
و نقــل آســان آن بــه مقصــد شــهر شــیراز
فراهــم گــردد  .همچنیــن بــا شــماره
گــذاری پنــل هــا امــکان مونتــاژ ســاده
و ســریع آن توســط نیروهــای اجرایــی
مقیــم پــروژه فراهــم شــد و بــا کمتریــن
ضریــب خطــا ایــن پــروژه اجــرا و در حــال
حاضــر زیــر بــار ترافیکــی رفتــه اســت .
ابعــاد ایــن سرســتون در حــدود  2.5در
 2.5متــر بــود و در مــوارد مختلــف شــکل
هــای متغیــری داشــت  .پشــت بنــد از
ســولجر فلــزی اســتفاده شــده بــود و هــر
نیــم متــر از تــی بلــت بهــره بــرده شــد .

اطالعات پروژه

کاربری پروژه  :پل سازی

موقعیت پروژه :شیراز
سال قرارداد 1396 :
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قالب بندی سرستون
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پروژه تعریض جاده هراز و سد مخزنی هراز
مجری  :شرکت سپاسد

ایــن پــروژه نیــز یکــی از پــروژه هــای
عمرانــی مهــم کشــور در جهــت رفــع
مشــکالت عبــور و مــرور از تهــران بــه
شــمال کشــور مــی باشــد  .احــداث آزادراه
در بخــش هــای مختلــف و همچنیــن
ایجــاد ســد مخزنــی هــراز موجــب بــه
عقــد قــرارداد تولیــد سیســتم هــای قالب
بنــدی سرســتون در ایــن منطقــه گردید .
ایــن قالــب هــا بــا نــام قالــب نیلوفــری
تولیــد شــد  ،قالــب هــا ابتــدا بــه صــورت
کامــل در محــل کارخانــه مونتــاژ و رفــع
اشــکال شــد و ســپس بــه جــاده هــراز
ارســال گردیــد .
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ایــن پــروژه نیــز یکــی از پــروژه هــای عمرانــی مهــم کشــور در جهــت رفــع مشــکالت عبــور و
مــرور مســافرین از اســتان تهــران بــه شــمال کشــور مــی باشــد  .احــداث آزاد راه در بخــش هــای
مختلــف و هــم چنیــن ایجــاد ســد مخزنــی هــراز موجــب بــه عقــد قــرارداد تولیــد سیســتم های
قالــب بنــدی سرســتون در ایــن خطــه گردیــد .
ایــن قالــب هــا بــا نــام قالــب نیلوفــری تولیــد شــد  ،قالــب هــا ابتــدا بــه صــورت کامــل در محــل
کارخانــه مونتــاژ و رفــع عیــب شــد و ســپس بــه جــاده هــراز ارســال شــد .
قالــب هــا ازیــک طــرف تخــت و از یــک طــرف دارای قوســی بــزرگ بــود  .طــول قالــب حــدودا
 13متــری و بــا ارتفــاع  6متــر طراحــی شــد  .گوشــه هــای قالــب بــه دو جهــت بــاز و بســته مــی
شــدند .
قالــب هــای نیلوفــری بــا رویــه  4میــل تولیــد و ورق  ST52فــوالد مبارکــه تولید شــد و اتصاالت
ایمنــی ريــال جــان پنــاه و ســکوی کار بــه صــورت کامــل بــرای آن در نظــر گرفته شــد .

قالب بندی سرستون

قالــب هــا از یــک طــرف تخــت و از یــک طــرف
دارای قوســی بــزرگ  ،طــول قالــب  13متــر و
بــا ارتفــاع  6متــر طراحــی شــد گوشــه هــای
قالــب بــه دو جهــت بــاز و بســته مــی شــدند .
قالــب هــای نیلوفــری بــا رویــه  4میــل و ورق
 st52فــوالد مبارکــه تولیــد شــد و اتصــاالت
ایمنــی  ،جــان پنــاه و ســکوی کار بــه صــورت
کامــل بــرای آن در نظــر گرفتــه شــد .
همچنیــن عــاوه بــر سرســتون هــا  ،شــاه تیــر
هــای  30متــری بــرای ایــن پــروژه بــه صــورت
اختصاصــی طراحــی و تولیــد شــد .

اطالعات پروژه

کاربری پروژه  :پل سازی

موقعیت پروژه :جاده هراز
سال قرارداد 1398 :
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پل تقاطع همت آزادگان
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قالب بندی سرستون

در زمــان احــداث اتوبــان ازادگان کــه
یکــی از اتوبــان هــای مهــم شــهر تهــران
جهــت رفــع معضــل ترافیــک بــود
شــرکت ســازه گســتر مدحــت نقــش
مهمــی در تولیــد انــواع سیســتم هــای
قالــب بنــدی ایفــا نمــود .
یکــی از ایــن پــروژه هــا پــل تقاطــع
همــت آزادگان بــود کــه اقــدام بــه تولیــد
قالــب هــای ویــژه پایــه پــل و سرســتون
یکپارچــه نمــود  .ایــن ســازه یکــی از
ســازه هــای زیبــای بتنــی در ســاخت
پــل هــا بــه شــمار مــی رود .

اطالعات پروژه

کاربری پروژه  :پل سازی

موقعیت پروژه :تهران

سال قرارداد 1389 :
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روگذر جهاد و شهید فهمیده

مجری  :شرکت پلسنگ ساوه

240

قالب بندی سرستون

ایــن پــروژه در ســه فــاز شــامل مــواردی نظیــر احــداث روگــذر در تقاطــع جهــاد و
شــهید فهمیــده ،زیرگــذر در بلــوار شــهید بهشــتی از پــل محلــه کردهــا تــا ابتــدای
خیابــان بســیج  2و تقاطــع ســه ســطح شــامل زیرگــذر ،همکــف و اول در میــدان آزادی
اســت.
پــروژه پــل ســنگ شــامل احــداث یــک دســتگاه پــل تقاطــع  3دهانــه کــه دو دهانــه
آن بــه طــول  18متــر و یــک دهانــه  36متــر اســت کــه عــرض آزاد هــر دهانــه 30/12
متربــوده و بــرآورد نخســت بــه منظــور ســاخت آن  60میلیــارد ریــال اســت.
ســازه گســتر مدحــت اقــدام بــه طراحــی و تولیــد قالــب سرســتون کــه بــه صــورت
یکپارچــه از پایــه پــل تــا تــاج ســتون هــا از قالــب هــای ویــژه ایجــاد شــده بــود  ،نمــود .
ایــن قالــب هــا توســط تیــم مونتــاژ در محــل نصــب گردیــد .

اطالعات پروژه

کاربری پروژه  :پل سازی

موقعیت پروژه :ساوه
سال قرارداد 1391 :
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تقاطع غیر هم سطح کاسپین انزلی
مجری  :شرکت آبرود شمال

242

قالب بندی سرستون

افتتــاح منطقــه آزاد انزلــی و ایجــاد
کریــدور مهــم بــا کشــورهای حاشــیه
دریــای خــزر  ،نیــاز بــه راه انــدازی پــروژه
هــای عمرانــی مهمــی را در ایــن نقطــه
از کشــور کلیــد زد  .پــل هــای تقاطــع
کاســپین انزلــی کــه نــوع خاصــی از
پــل ســازی بــا توجــه بــه شــرایط آب و
هوایــی شــمال ایــران بــه حســاب مــی
آمدنــد چالــش جدیــدی بــرای مهندســین
شــرکت ســازه گســتر مدحــت فراهــم
نمــود کــه بــا همفکــری پیمانــکار ایــن
پــروژه یعنــی آبــرود شــمال و ایجــاد تیــم
طراحــی ســازه  ،بــه بهتریــن شــکل منجــر
بــه تولیــد قالــب هــای قرنیــز  ،قالــب هــای
خــاص سرســتون و  ...گردیــد  .پایــه پــل
هــا در نقاطــی بــه صــورت دو ســتونه و در
بعضــی نقــاط بــه صــورت ســه ســتونه و
در فاصلــه نزدیــک نصــب گردیــده اســت .
روزانــه ده هــا هــزار نفــر جهــت بازدیــد
مجتمــع تجــاری کاســپین و اســتفاده از
ســواحل زیبــای خــزر از روی ایــن پــل
عبــور مــی کننــد .

اطالعات پروژه

کاربری پروژه  :پل سازی

موقعیت پروژه :انزلی
سال قرارداد 1389 :

243

پل صابرین رشت

مجری  :شــرکت سازه های صنعتی ایران

یکــی از مــکان هــای پرترافیــک شــهر رشــت حدفاصــل بیــن میــدان قلــی پــور و میــدان
صابریــن بــود کــه بــه کمــک احــداث ایــن پــل ایــن دو میــدان بــه یکدیگــر متصــل شــدند
و محــل عبــور مســافرینی کــه عمومــا قصــد عزیمــت بــه شــهرهای انزلــی و الهیجــان را در
ایــن جــاده داشــتند مرتفــع گردیــد .

اطالعات پروژه

کاربری پروژه  :پل سازی

موقعیت پروژه :رشت
سال قرارداد 1388 :
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همــکاری شــرکت ســازه گســتر مدحــت در ایــن پــروژه تولیــد قالــب قرنیــز  ،اســکافلدهای
مثلثــی و قالــب هــای مــدوالر بــود کــه در مناســب تریــن زمــان پــروژه بــا همــکاری شــرکت
بــه بهــره بــرداری رســید و زیــر بــار ترافیکــی قــرار گرفــت .

تقاطع غیرهم سطح انتظام رشت

اطالعات پروژه

کاربری پروژه  :پل سازی

موقعیت پروژه :رشت
سال قرارداد 1388 :

245

پروژه آماج عراق
مجری  :عثمان عبداهلل

بــا توســعه عــراق  ،ایــران یکــی از کشــورهای اصلــی در بازســازی ایــن کشــور جنــگ زده بــود کــه لــزوم اجــرای ســازه هایــی ماننــد
پــل و تقاطــع هــا بــه شــدت احســاس مــی شــد  .یکــی از ایــن پــل هــا  ،پــل آمــاج بــود کــه نقشــه آن از کارفرمــای خارجــی دریافــت
شــد و بــه ســرعت توســط تیــم فنــی و مهندســی شــرکت بهســازی و تولیــد گردیــد  .بــا توجــه بــه صادراتــی بــودن کاال و فاصلــه زیــاد
لــزوم دقــت بــاالی مونتــاژ قطعــات بیشــتر از پیــش احســاس مــی شــد  .قالــب هــا چندیــن بــار در زمــان تولیــد و پــس از رنــگ آمیــزی
در محــل کارخانــه مونتــاژ گردیــد و اشــکاالت کامــل برطــرف شــد  .تمامــی پنــل هــا در کارخانــه شــماره گــذاری شــدند و همــراه
دفترچــه راهنمــا بــه صــورت مکتــوب بــه کشــور عــراق ارســال شــد  .قالــب هــا در محــل پــروژه بــدون کمتریــن مشــکلی توســط تیــم
اجرایــی مقیــم در عــراق نصــب و بتــن ریــزی شــد .
اطالعات پروژه

کاربری پروژه  :پل سازی

موقعیت پروژه :سلیمانیه عراق
سال قرارداد 1391 :
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پروژه تقاطع غیر هم ســطح بزرگراه حکیم با بلوار دهکده المپیک
مجری  :موسسه شهید رجایی

قالــب ســتون بــا ارتفــاع  2متــر بــه همــراه
تمامــی ملزومــات و قالــب سرســتون بــا
ارتفــاع  2.5متــر بــا تمامــی ملزومــات
تعریــف شــده مطابــق قــرارداد ارائــه شــد .
قالــب هــا ابتــدا در محــل کارخانــه مونتــاژ
شــد و پــس از رنــگ آمیــزی شــماره
گــذاری شــد تــا امــکان نصــب بــدون نیــاز
بــه تیــم مونتــاژ فراهــم شــود  .قالــب هــا
بــا رعایــت ایــن نکتــه مهــم بــدون مشــکل
خاصــی توســط تیــم مونتــاژ خــود پــروژه
بــه راحتــی نصــب گردیــد .

اطالعات پروژه

کاربری پروژه  :پل سازی

موقعیت پروژه :تهران

سال قرارداد 1395 :
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سایـــر
پـــروژه
هـــــا
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نمایشگاه شهر افتاب
مجری  :شرکت کاشالوت

در بخــش زیریــن ســازه کــه بــه صــورت مــدور
مــی باشــد از اســکافلد مثلثــی در ارتفــاع هــای
مختلــف بهــره بــرده شــد .
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محوطــه ایــن پــروژه بــا ســتون هــای بتنــی
مســتطیلی شــکل  ،شــکل زیباتــری بــه خــود
دیــده اســت و پذیــرای هــزاران بازدیــد کننــده
نمایشــگاهی مــی باشــد .

قالب بندی ستون الرج پنل

یکــی از عوامــل اصلــی ترافیــک شــهر تهــران
در اتوبــان چمــران برگــزاری نمایشــگاه
هــای بیــن المللــی در منطقــه ســئول بــود
کــه نیــاز بــه راه انــدازی یــک نمایشــگاه بــا
مســاحت بیشــتر و در خــارج از شــهر تهــران
را بســیار عیــان مــی نمــود .
پــروژه شــهر آفتــاب یکــی از پــروژه هــای
بــزرگ بتنــی کشــور در جــوار حــرم امــام
خمینــی ( ره ) احــداث گردیــد  .عــاوه بــر
فضاهــای تعریــف شــده در ایــن پــروژه ،
زیباســازی یکــی از ارکان اصلــی آن بــود .

در ایــن بخــش  ،ســتون هــای بــا ارتفــاع
بیشــتر از  8متــر طراحــی شــده بــود کــه لزوم
اســتفاده از سیســتم هــای قالــب بندی بســیار
قدرتمنــد جهــت تحمــل فشــار یکپارچــه بتــن
را بیشــتر مــی نمــود  .شــرکت ســازه گســتر
مدحــت بعــد از برگــزاری جلســات متعــدد
بــا شــرکت کاشــالوت سیســتم قالــب بنــدی
ســتون الرج پنــل را پیشــنهاد نمــود کــه
در بخــش بــاالی آن نیــز دارای سرســتون
ویــژه بــود  .قالــب هــا در محــل کارخانــه
چندیــن بــار مونتــاژ شــدند و ســپس توســط

تیــم مونتــاژ در محــل نصــب گردیــد  .بتــن
ریــزی در ســریع تریــن زمــان انجــام شــد .
قالــب هــا بــه صــورت الرج پنــل لــوزی و
مســتیطی طراحــی و تولیــد شــد و لــزوم
بتــن ریــزی یکپارچــه منجــر بــه تولیــد
قالــب دو تکــه در طــول  8متــری گردیــد .
ابعــاد قالــب هــا  80× 40ســانتی متــر بــود و
توســط تــی بلــت بســته مــی شــد .

اطالعات پروژه

کاربری پروژه  :احداث نمایشگاه

موقعیت پروژه :تهران
سال قرارداد 1392 :
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مخزن آب سلیمانیه
مجری  :عثمان عبداهلل
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قالب کالورت

ایــن پــروژه در کشــور عــراق و شــهر
ســلیمانیه بــود و قــرار بــود بــا سیســتم
هــای قالــب بنــدی مــدوالر مخــزن هــای آب
بــزرگ در حجــم  5000متــر مکعــب اجــرا
گــردد  .وظیفــه ایــن پــروژه آبرســانی بــه
شــهر ســلیمانیه بــود  .قالــب هــا بــه صــورت
مــدوالر و بــا پشــت بنــد لولــه داربســتی و
ســولجر اجــرا گردیــد .

اطالعات پروژه

کاربری پروژه  :آبرسانی

موقعیت پروژه :سلیمانیه  -عراق
سال قرارداد 1391 :
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استادیوم  15هزار نفری چابهار

اطالعات پروژه

کاربری پروژه  :احداث استادیوم ورزشی

موقعیت پروژه :چابهار
سال قرارداد 1394 :
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استادیوم فوالد خوزستان ( فوالد آرنا )

اطالعات پروژه

کاربری پروژه  :احداث استادیوم ورزشی

موقعیت پروژه :اهواز
سال قرارداد 1393 :
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انتقال خط لوله اشتهارد

اطالعات پروژه

کاربری پروژه  :آبرسانی

موقعیت پروژه :اشتهارد قزوین
سال قرارداد 1387 :
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 5000واحدی گوهران کرمانشــاه و  3000واحدی کارمانیای کرمان

مجری  :شرکت پایاهور

اطالعات پروژه

کاربری پروژه  :آبرسانی

موقعیت پروژه :کرمان و کرمانشاه
سال قرارداد 1388 :
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ساخت نیوجرسی های راه
مجری  :پرشین بتن جم

اطالعات پروژه

کاربری پروژه  :راهسازی

موقعیت پروژه :تهران و حومه
سال قرارداد 1398 :
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ساخت نیوجرسی های راه
مجری  :شرکت آبتوس

قالــب هــای نیوجرســی  4متــری بــرای
جــاده هــای پــر پیــچ و خــم  6متــری
بــرای آزادراه هــا مــورد اســتفاده قــرار
میگیــرد  .بــرای تیــر بــرق نیــز قالــب
هــای پایــه روشــنایی تولیــد میشــود
 .ایــن قطعــات در کارگاه تولیــد و بــه
محــل پــروژه منتقــل مــی شــود .

اطالعات پروژه

کاربری پروژه  :راهسازی

موقعیت پروژه :تهران

سال قرارداد 1397 :
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دانشگاه آزاد اسالمی تهران شمال
مجری  :شرکت بلند طبقه

اطالعات پروژه

کاربری پروژه  :احداث مرکز آموزشی

موقعیت پروژه :تهران

سال قرارداد 1389 :

260

پتروشیمی عسلویه

مجری  :شرکت کانرود سازه

اطالعات پروژه

کاربری پروژه  :پتروشیمی و پاالیشگاه
موقعیت پروژه :عسلویه
سال قرارداد 1389 :
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پروژه کارخانه سیمان

اطالعات پروژه

کاربری پروژه  :احداث کارخانجات

موقعیت پروژه :تهران و حومه
سال قرارداد 1390 :
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پروژه کالورت سد کانی سیب
مجری  :شرکت عمران مارون

اطالعات پروژه

کاربری پروژه  :پتروشیمی و پاالیشگاه
موقعیت پروژه :تهران

سال قرارداد 1393 :
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یادمان شهدا

مجری  :شهرداری تهران

پــروژه ای بســیار خــاص جهــت ایجــاد یــک
مــکان یادمــان بــرای شــهدای هشــت ســال
دفــاع مقــدس طراحــی شــد  .ایــن روش
خــاص قالــب بنــدی کــه بــه صــورت گنبدی
طراحــی شــده بــود توســط مهندســین
شــرکت ســازه گســتر مدحــت بــه مناســب
تریــن شــکل پیــاده ســازی شــد و پنــل هــا
بــه صــورت پازلــی در محــل پــروژه نصــب
گردیــد .

اطالعات پروژه

کاربری پروژه  :سازه خاص

موقعیت پروژه :تهران
سال قرارداد 1396 :
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مخزن کاغذ لطیف

مجری  :صنایع کاغذی لطیف

اطالعات پروژه

کاربری پروژه  :احداث کارخانجات

موقعیت پروژه :تهران
سال قرارداد 1388 :
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مصلی امام خمینی (ره)
مجری  :شرکت برسین

ایــن پــروژه یکــی از بزرگتریــن و فاخــر تریــن پــروژه هــای
بتنــی کشــور اســت کــه در حــال حاضــر نیــز در حــال اجــرا
اســت  .ســازه هــای گنبــدی دور تــا دور پــروژه و ســازه
گنبــدی مرکــزی کــه یکــی از خــاص تریــن ســازه هــای
معمــاری کشــور اســت  ،از مهــم تریــن نقــاط ایــن پــروژه
مــی باشــد .
اطالعات پروژه

کاربری پروژه  :سازه خاص

موقعیت پروژه :تهران
سال قرارداد 1388 :
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هتل فرودگاه امام خمینی (ره)

اطالعات پروژه

کاربری پروژه  :هتل سازی

موقعیت پروژه :تهران
سال قرارداد 1394 :
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ارتباط با ما
دفتر مرکزی  :تهران  ،اتوبان ســتاری  ،بلوار ناصر حجازی  ،حد فاصل چهارراه الله و ســازمان برنامه  ،پالک  ، 495واحد 48
کارخانه :تهران  ،مالرد  ،صفادشــت  ،شــهرک صنعتی صفادشــت  ،خیابان هشتم غربی  ،پالک 138
تلفــن  65439010 - 18 / 44000076 :فکــس 65439019 :
0912 - 9326001
موبایــل 0912 - 7111154 :
پنجشــنبه  8صبح تا  13بعد از ظهر
زمان پاســخگوئی :شــنبه تا چهارشــنبه  8صبح الی 20عصر
ایمیل  info@sgmedhat.com :وب سایت www.sgmedhat.com :
دفتر فروش قزاقســتان  :شرکت مدحت اینترنشنال گروپ -
کد پستی ۰۵۰۰۴۳ :
آدرس  :کشــور قزاقســتان  ،شــهر آلماتی  ،خیابان شــپکینا  ،پالک  ، ۳۵واحد شــماره ۱۳
مدیر شــرکت ( قزاقســتان )  :بابک مهاجرانی
تلفن +7 727 309 74 70 - +7 701 769 79 35 :
ـرکت  190240006855 :ایمیل mig@sgmedhat.com - babak.mohajerani@yahoo.com :
کد بین المللی ثبت شـ
MIG

نمایندگــی جنــوب غرب تهران  -نعمت آباد  :تهران  ،بزرگراه آیت اهلل ســعیدی  ،جنب مترو نعمت آباد  ،پالک 455
تلفــن  55852219 - 55852218 :تلفکس 55852230 :
 ( 0912 - 6162083خانم مدحت )
موبایل  ( 0912 - 3761634 :آقای مســعود معصومی )
نمایندگی بازار آهن شــاد آباد  :تهران  ،بازار آهن شــادآباد  ،بهاران یک  ،بلوک  ، 17پالک 22
( 0912 - 4134354آقای قاســم معصومی )
موبایل 0912 - 1991368 :

تلفکس 66132273 :

نمایندگی اســتان البرز  :کرج  ،پل فردیس  ،ابتدای جاده مخصوص
تلفکس 02632829608 - 02632829681 :
موبایــل  ( 0912 - 2078164 :آقــای بیــک وردی )
نمایندگی اســتان گیالن  :رشــت  ،میدان انتظام ( رازی )  ،به ســمت جاده جیرده  ،بعد از ســه راه معلولین  ،باالتر از آسایش 6
تلفکس 01333542146 :
 ( 0911 - 2357686آقای بشــیری )
موبایل 0911 - 8321430 :
نمایندگی فروش عراق  :اربیل  ،روبروی ســیلو  ،خیابان  60متری
موبایــل +964 - 7702236422 :
تلفــن +964 - 7504369959 :
دفتر شــعبه  : 2عراق  ،ســلیمانیه  ،خیابان  60متری  ،جنب آپارتمان گویژا سیتی
موبایــل +964 - 7705462679 :
تلفــن +964 - 750224888 :

