
 

 

 ب بندیلقا اصلی الزامات 

 

و  یمنیادر انتخاب مصالح ساخت، سه اصل کیفیت، ایمنی و اقتصاد باید در نظر گرفته شود. کیفیت مصالح تضمین کننده 

 فاجعه بار اقتصادی گردد. هایخسارتمنجر به تلفات جانی و  تواندمی. شکست یک پروژه استدستیابی به اهداف اقتصادی 

 مقاومت

بوده و ن ایسازهمقاومت مصالح باید برای مقاومت در برابر نیروهای پیش بینی شده کافی باشد. این تنها یک الزام در طراحی 

 نماید. تأمیننیز  را ایسازهایمنی  هایجنبهباید 

 سختی

در  جزء مهمی از انحراف کلی تواندمیو خیزها  هاتغییر شکلبجایی سازه تحت بار باید کوچک و قابل پیش بینی باشد. این جا

و  قبولل کل قاب هایانحرافبر  گیری را تصمیممبنای  باید بندی، طراحقالب سیستم  هنگام طراحیباشد.  یشکل سطح بتن

تجاوز  هامیزان رواداری از کلی انحرافاینکه  برای اطمینان از .قرار دهدظاهری  تغییر شکلو  خطای ساخت تأثیرمیزان 

 مورد توجه قرار گیرد.باید  کار، سختی مصالح و دقت کندنمی

 



 

 

 یاضربهمقاومت 

 با مصالحی توانمیاین عامل را  .نشوند سقوطریزش و ند که حتی در صورت آسیب دیدن، دچار باید طوری ساخته شو هاسازه

اشند به داشته ب نرمبرای در نظر گرفتن این جنبه مهم از ایمنی، مصالحی که شکست  تعیین نمود. شوند،میکه دچار شکست 

 .باشندمیاز مصالحی هستند که دارای شکست ترد  بهترمراتب 

 دوام

نیز  هاابق دوام کافی برخوردار باشند. برای در نظر داشتن جنبه اقتصادی و رسیدن به محصول بتنی با کیفیت، مصالح باید از

 ؛گیرندمیدر معرض هوای آزاد قرار مصالح و قطعات  .گردندمیباز ساخته و استفاده  هایمحیطبرای استفاده در  اغلب اوقات

ید، ر نور خورشپایین در براب زوالمحیطی مقاومت نمایند. این اجزا باید دارای نرخ  خطراتیر در براب بایدقالب بنابراین اجزا و 

ابی دوام مصالح تنها برای دستی کمک نماید. هاآنبه بهبود فرایند تعمیر و نگهداری  زوالدر برابر  هاآنباد و باران باشند. مقاومت 

 در هر شرایطی کمک خواهد نمود. ایسازهبه بتن با سطح نهایی باکیفیت نبوده و به اطمینان از ایمنی 

 وزن

در به ثقیل قاسنگین بوده و تنها جر هاقاب. این مورد حتی در حالتی که گیرندمی قرارجای خود  دربیشتر اعضا توسط دست 

، وزن اعضا و مصالح قالب باید توسط کارگران قابل هاهزینهکاربرد دارد. از این رو برای کارایی و کاهش نیز ، هاستآنحمل 

 خواهد بود جرثقیلو نفر فراتر رود، نیاز به استفاده از اگر این وزن از مقدار مجاز قابل حمل توسط د حمل باشد.

 دقت

 هایرقودر ابعاد مصالح،  دقت. انجام شود و اتصاالت با حداقل برش مصالحقالب مونتاژ  بایدبرای در نظر داشتن جنبه اقتصادی، 

 .استبرای دستیابی به این هدف از اهمیت برخوردار قالب چوبی چندالیه و اعضای 

 سازگاری

نیابد با سیمان بتن واکنش هیدراتاسیون دهند. قالب اعضای  یا سخت شده، ناسازگار باشد. مایعنباید با بتن قالب صالح م

ی بعد از سخت شدن بتن، بعض .شوندمیسبب کاهش خواص سیمان  باشندمیکه دارای شکر  هاییتختهنمونه بعضی  عنوانبه

ود، آب بر روی این چوب ریخته ش زمانی که د.نو رنگ آن را تغییر ده ایجاد کنندبتن لکه در  تواندمی، نظیر اکالیپتوس هاتخته

 مشاهده خواهد شد.در بتن  وضوحبهتیره  ایقهوه هایلکه

 عایق بندی

پایین، نرخ گیرش و سخت  . در دمایآوردمی به وجودگرما و سرمای شدید مشکالتی در انتخاب مصالح عایق و محافظت از آن 

سبب تخریب پیوندهای شیمیایی مخلوط بتن  هایخ شکلبتن یخ بزند و در بتن کاهش یافته و حتی ممکن است آب  شدن

برای تولید بتن گرم  توانمیو آب بتن را با حرارت دادن  هادانهسنگدر این شرایط که بتن در دمای پایین قرار دارد،  گردد.

 کرد.



 

 

در ابتدای الب قبه شکل  آسیب سایشیسبب  تواندمیی شکسته، هادانهسنگبا  ویژهبه، قرارگیری مخلوط بتن، هاقاببرای تمام 

 به سطح نیز بسط داده شود. تواندمی، این خسارت سخت شدن بتن ازپس  استفاده و هر بار استفاده مجدد گردد.

رطوبت بتن باعث تغییر رنگ بتن به دلیل هیدراتاسیون حداقل باشد. از دست دادن قالب در گام دوم باید جذب رطوبت در 

 امالًکبرای سطوح بتنی با کیفیت باال گه در آن کنترل رنگ اهمیت دارد، این  .نمایدمیتیره  شدتبهشده و سطح بتن را 

ی اندک حبرای هر سطح بتنی، تغییر رنگ به معنای هیدراتاسیون ضعیف سیمان، بتن ضعیف و دوام سط غیرقابل قبول است.

 خواهد بود.
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