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واحد كار دّوم

قالب بندى فونداسيون

هدف كّلى:
اجراى قالب بندى آجرى فونداسيون

هدف هاى رفتارى: فراگير پس از پايان اين واحد كار قادر خواهد بود:

1- اصول رعايت نكات ايمنى در اجراى قالب بندى آجرى را شرح دهد.
2- ابزار و وسايل كار در اجراى قالب بندى آجرى را نام ببرد.
3- مصالح مورد استفاده در قالب بندى آجرى را توضيح دهد.

4- اصول پالستيك كشى روى قالب بندى آجرى جهت جلوگيرى از به هدر رفتن دوغاب سيمان و مكش آب 
توسط آجرها را توضيح دهد.

5- ارتفاع قالب بندى آجرى را بيان كند.
6- قالب بندى آجرى را اجرا كند.
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1- كدام مورد زير به بتن شكل و فرم داده و موقعيت آن را كنترل مى نمايد؟ 
د)مصالح سنگى ج) قالب    ب) سيمان   الف)پى   

2- از چه ابزارى براى كنترل راستاى كار استفاده مى شود ؟
د) شمشه ج) تراز    ب) شاقول   الف) تيشه  
3- عمليات قالب بندى بر روى بتن ِمگر بعد از چه مّدت زمانى امكان پذير است ؟

د) 28 روز ج) 7 روز   ب) 1 ساعت   الف) 1 روز  
4-  آيا مى توان در داخل قالب آجرى از اندود ماسه و سيمان استفاده كرد ؟

خير  بلى   
5- دستكش مورد استفاده در اجراى قالب بندى آجرى ، دستكش................... مى باشد .

د) الستيكى ج) كتانى   ب) برزنتى   الف)پارچه اى  
6- كاربرد ريسمان كار در عمليات ساختمانى چيست ؟

جواب در يك سطر :
....................................................................................................................................................

7- مالت مورد استفاده در قالب بندى آجرى كدام است؟
د) گچ ج) ساروج   ب) ماسه و سيمان   الف) گچ و خاك  

8- چرا پشت قالب آجرى ، خاك مناسب ريخته مى شود؟
جواب در يك سطر:

....................................................................................................................................................

پيش آزمون (2)



29

شكل 1-2

شكل 2-2

شكل 3-2

2-1- نكات اساسى در اجراى قالب بندى آجرى :
محسوب  بتنى  قطعه ى  ساخت  ابزار  قالب ، 

مى شود .
قالب ها عالوه بر ايجاد شكل و اندازه ى مورد نظر 

در بتن ، موقعيت و راستاى آن را كنترل مى كنند .
بر  عالوه  كه  است  موقتى  سازه اى  قالب بندى   
وزن خود ، وزن بتن تازه ريخته شده و همچنين بارهاى 
ساختمانى زنده شامل مصالح ، تجهيزات و كارگران را نيز 
تحمل مى كند . شكل 2-1 نمونه اى از قالب بندى آجرى 

پى هاى كالف شده را نمايش مى دهد .

 اهداف اصلى جهت ساخت :
را  قالب ها  واقعى  ساخت  و  طراحى  كيفيت :   -
گويند به طورى كه اندازه ، شكل ، موقعيت و سطح رويى 

مورد نظر بتن ريخته شده حاصل گردد .  
                                              

- ايمنى : اصول ساخت قالب بندى است به طورى 
سازه ى  يا  كارگران  افتادن  خطر  به  يا  واژگونى  بدون  كه 
بتنى ، توانايى تحمل بارهاى مرده و زنده را داشته باشد . 

- صرفه ى اقتصادى : ساخت مؤثراست به طورى 
كه در زمان وپول پيمانكار و كارفرما صرفه جويى شود . 
در زمان  طراحى وساخت قالب بندى ، پيمانكار بايد بدون 
صرفه ى  حداكثر  به  دستيابى  ايمنى ،  و  كيفيت  كردن  فدا 

اقتصادى را مورد نظر داشته باشد .
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و  وسایل  از  نادرست  استفاده 
و  جدی  خطرات  می تواند  مصالح 
داشته  همراه  به  را  جبران ناپذیری 
نکات  رعایت  است  الزم  پس  باشد . 
کار  هر  برای  ایمنی  وسایل  از  و  گرفته  جّدی  را  ایمنی 
به دستکش  مجهز  کارگر   4 در شکل 2-  استفاده شود. 
الستیکی در هنگام قالب بندی را نمایش می دهد.                                

قالب بندی  ابزار و وسایل کار در اجرای   -2-2
آجری:

وسایل  به  نیاز  آجری،  قالب بندی  اجرای  جهت    
و  سطل(  و  )بیل،فرقون،استانبولی  سازی  عمومی ساختمان 
همچنین ابزار بنّایی)تراز،شمشه،متر،ریسمانکار،تیشه،کمچه،

شیلنگ تراز و شاقول(  می باشد که در واحد کار اّول به طور 
جهت  نایلون  برش  وسایل  است.  شده  داده  توضیح  کامل 

پالستیک کشی قالب ها عبارتند از:
کاتر: 

نایلون های مورد استفاده در قالب بندی به صورت 
رول بوده و الزم است که به اندازه ی الزم بریده شده و 
مورد استفاده قرار گیرد. یکی از ابزارهای بریدن نایلون، 
مورد  ازکاتر   ای  نمونه   5  -2 شکل  در  می باشد.  کاتر 

استفاده در برش نایلون را مالحظه می کنید.   
قیچی: 

در  استفاده  نایلون جهت  بریدن  دیگر وسایل  از   
عملیات قالب بندی ، قیچی می باشد.      

در شکل 2- 6 نمونه ای از قیچی مورد استفاده در 
برش نایلون را مالحظه می کنید.   

شکل 4-2

شکل 6-2

شکل 5-2



31

2-4- پالستیک کشی روی قالب آجری:
جهت جلوگیری از خروج شیره ی بتن و به هدررفتن 
دوغاب سیمان و مکش آب توسط آجرها، پس از اجرای 
قالب آجری دیواره های قالب را با استفاده از پالستیک های 

مخصوص می پوشانند. مطابق شکل   2- 8

نایلون )پالستیک(:
آجری  قالب های  داخل  بدنه ی  پوشاندن  جهت 
به  قالب بندی  نایلون های  می شود.  استفاده  نایلون  از 
رنگ های تیره و شّفاف بوده و دارای عرض 50 تا 100 
سانتی متربه صورت رول 20 ا لی 30 متری مورد مصرف 
نمونه ای  در قالب بندی آجری می باشند. در شکل 2- 9 
از نایلون مورد استفاده در قالب بندی را مالحظه می کنید.    

 

2-3- مصالح مورد استفاده در ساختن قالب آجری:
به طور کلی نقش قالب ها در ساخت قطعات بتنی، 
حفظ و نگه داری از بتن خمیری  و شکل و فرم دادن به 
آن می باشد. از قالب های آجری اصوال برای قالب بندی 
پی های بتن آرمه استفاده می شود. در اکثر موارد،پس از 
پایان بتن ریزی پی و خودگیری بتن،قالب های آجری در 
زیر خاک مدفون می گردند. در شکل 2- 7 نمونه ای از 

قالب بندی آجری را مالحظه می کنید.
مصالح مورد استفاده در اجرای قالب بندی آجری 
عبارتند از: ماسه،سیمان،آب و آجر فشاری که در مورد 

آن ها توضیح داده ایم.

شکل 7-2

شکل 8-2

شکل 9-2
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 پس از آن كه بتن مگر ريخته شد و مقاومت الزم 
را بعد از يك روز به دست آورد،نوبت به قالب بندى پى ها 
مى رسد. قالب بندى آجرى بايد به گونه اى طرح و اجرا 
شود كه بتواند نيروى جانبى وزن بتن و نيروى لرزاننده ى 
آن (ويبراتور) و وزن كارگردر هنگام بتن ريزى را تحمل 
 10-2 شكل  در  نمايد.  حفظ  را  خود  پايدارى  كرده 
را  گذارى  آرماتور  جهت  شده  آماده  آجرى  قالب بندى 

مالحظه مى كنيد.
هنگام  در  كه  را  اصولى  از  يكى 
شود  رعايت  بايد  آجرى  قالب بندى 
از  يكى  امتداد  بايد  ابتدا  كه  است  اين 
پى هاى ساختمان مشخص گرديده و 
توسط ميخ هاى ذخيره ميخكوبى شده و ريسمان كشى 
زمان  در  كار  كنترل  براى  كه  فوالدى  شود.« ميخ هاى 
(ميخ  ذخيره  مى شود،ميخ  نصب  زمين  هاى  گوشه  اجرا 

آف) نام دارد ». مطابق شكل 2- 11 
الزم  پى  اضالع  از  يكى  نمودن  مشخص  از  پس 
است با توجه به نقشه ى فونداسيون و  با رعايت اصول 
صحيح آجر چينى كه در پيمانه ى مهارت آجر چينى ذكر 

شده است، ديوار قالب آجرى را اجرا كرد.
در شكل 2- 12 قالب بندى آجرى يك آجره را 

مالحظه مى كنيد. 

2- 5-  دستورالعمل آجر چينى و ديوارچينى آجرى جهت قالب بندى فونداسيون:

نكات مهم در هنگام اجراى قالب هاى آجرى:
1- آجر چينى پى يكنواخت بوده و سطح صاف و بدون خلل و فرج در بدنه ى داخلى قالب ايجاد شود.

2- براى پر كردن پشت قالب آجرى، از خاك مناسب استفاده شود.
3- در صورتى كه امكان داشته باشد،بهتر است كه يك اليه ى نازك سيمانكارى دربدنه ى داخلى قالب صورت گيرد. 

در غير اين صورت از پالستيك استفاده شود.

شكل 12-2

شكل 11-2

1 شكل 2-
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چينى  آجر  روى  مسطح نمودن  و  تراز كردن 
قالب بندى فونداسيون: 

آجرى  قالب  ديواره ى  چينى  آجر  هنگام  در 
فونداسيون، دقّت شود كه هر رج از آجر چينى ريسمان كشى 
شده و به صورت كامًال تراز چيده شوند تا سطح بااليى 

قالب آجرى نيز، به صورت تراز اجرا گردد.
 جهت راحتى در تراز نمودن سطح روى قالب آجرى 
الزم است پس از نصب شمشه هاى ابتدا و انتهاى ديواره ى 
قالب، توّسط شيلنگ تراز خط نشانه هاى تراز  مربوطه را 
عالمت گذارى كرد. با در نظر گرفتن خط نشانه هاى تراز، 
مى توان سطح روى آجر چينى قالب بندى فونداسيون را به 

صورت كامًال تراز اجرا نمود. مطابق شكل 2- 13  
ارتفاع قالب بندى آجرى:

معموال ارتفاع قالب به ارتفاع عضو بتنى بستگى دارد. 
در مورد قالب هاى آجرى نيز همين مورد صادق است يعنى 
است  الزم  باشد،  سانتى متر  پى 60  ارتفاع  كه  صورتى  در 
ارتفاع قالب آجرى آن نيز 60 سانتى متر در نظر گرفته شود. 
بتن ريزى  زمان  در  آجرى  قالب  رانش  از  جلوگيرى  براى 
داخل قالب ، ريختن خاك مناسب در پشت ديواره ى قالب 
نظر  در  آجرى  قالب بندى  شكل 2- 14   در  الزامى است. 

گرفتن ارتفاع تمام شده ى آن را مالحظه مى كنيد.
پالستيك كشى روى قالب بندى آجرى:

 بعد از قالب بندى آجرى و كنترل آن از نظر ابعاد پى 
و شناژ ، گونيا بودن گوشه ها و تراز بودن روى سطح آن ها، 
نوبت به آرماتورگذارى درون پى و پس از آن پالستيك 
كشى داخلى بدنه هاى قالب مى رسد. البته در مواقعى كه از 
اندود ماسه و سيمان در داخل قالب استفاده شده است،نياز 
به پالستيك نخواهد بود. در شكل 2- 15 قالب آجرى و 

پالستيك كشى بدنه ى آن را مالحظه مى كنيد. 
شكل 15-2

شكل 14-2

شكل 13-2
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كار كارگاهى:
دستورالعمل اجراى بتن قالب بندى آجرى (پى نوارى):

نكات مهم ايمنى!
1- در موقع عمليات آجر چينى از لباس 

كار مناسب استفاده كنيد.
2- از دستكش الستيكى مناسب استفاده كنيد.

3- براى انجام كار درست و اصولى ازكفش هاى كتانى 
مناسب استفاده كنيد.

جدول وسايل كار
تعدادنامرديف
1 عددبيل دسته كوتاه1
1 عددفرقون2
1 عدداستانبولى3

جدول وسايل حفاظتى و ايمنى
تعداد مشخصات نام  رديف     
1 دست اندازه ى بدن لباس كار مناسب      1

1 جفت اندازه ى دست دستكش الستيكى  2

اندازه ى پا 1جفت كفش كتانى 3
--- 1عدد كاله ايمنى 4

جدول ابزار بّنايى
تعداد نام وسيله رديف
اعدد كمچه  1
1 عدد تيشه  2
1عدد ريسمان كار 3
1عدد شاقول 4
2عدد تراز 5
4 عدد شمشه 1مترى 6

--- شيلنگ تراز  7

جدول مصالح مورد نياز پروژه
مشخصات مقدار نام رديف

آجرهاى فشارى مرغوب گل بهى 800 عدد آجر زنجاب شده 1
دانه هاى رد شده از الك 4 0/16متر مكعب=250كيلوگرم ماسه شسته 2

عيار سيمان 250 كيلو گرم بر متر 
مكعب

50 كيلوگرم سيمان پرتلند 3

گچ تيز گچ 5 كيلو گرم 4
 پالستيك مخصوص 16 متر داراى عرض 70سانتى متر

قالب بندى
5

زمان اجراى پروژه: 
25 ساعت

تجهيزات و وسايل ايمنى براى تمرين قالب بندى آجرى:
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35

35

35

35

پالن رج اّول

بدنه 
خارجی
 قالب

بدنه 
داخلی
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36

35

35

35

35
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-  مراحل انجام كار:
به لباس كار مجهز شويد و وسايل ايمنى و ابزار 
ايمنى  نكات  رعايت  با  و  گرفته  تحويل  انبار  از  را  كار 

مراحل زير را به ترتيب انجام دهيد.
الف) قالب بندى آجرى

از  يكى  محدوده ى  كار،  نقشه ى  به  توجه  با   •
بدنه هاى ديوار داخلى قالب را مشخص كنيد.  براى سادگى 
اجراى كار مى توانيد از شمشه استفاده كنيد. (مثًال ضلعى 
كه داراى طول 154/5سانتى متر است در نظر مى گيريم.) 

مطابق شكل 2- 16     
     

•  پس ازحمل مالت به محل اجراى كار و ريختن 
در محل كار، با استفاده از كمچه ى بنّايى مالت را در محل  

اجراى ديوار پهن كنيد. مطابق شكل 2- 17

با توجه به نقشه و در نظر گرفتن پيوندهاى الزم   •
دررج مورد نظر، اّولين رج از ضلع مورد نظر را در كنار 
شمشه آجر چينى كنيد. در اين مرحله دقّت كنيد، سطح 
تراز  كامًال  عرض  و  طول  راستاى  دو  هر  در  كار  روى 

باشد. مطابق شكل 2- 18

• مالت اّولين رج ضلع دّوم را در محل خود پهن 
كنيد. مطابق شكل 2- 19

شكل 19-2

شكل 18-2

شكل 17-2

شكل 16-2
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•  شمشه را در كنار عرض رج چيده شده قرار داده 
و با استفاده از قانون 3 و 4 و 5 (گونيا كردن دو امتداد) 
ضلع دّوم را نسبت به آجر هاى چيده شده، گونيا كنيد. 

مطابق شكل 2- 20

اولين رج از ضلع دّوم را با رعايت پيوندهاى    •
الزم،مطابق نقشه كار در كنار شمشه قرار دهيد. در اين 
مرحله نيز دقّت كنيد،سطح روى ديوار در راستاهاى طول 
 149/62 ديوار  اين  (طول  باشد.  تراز  كامًال  عرض  و 

سانتى متر است) مطابق شكل 2- 21

•  پس از پخش نمودن مالت ضلع سّوم، اّولين رج 
از آن را با رعايت گونيا و تراز در محل خود قرار دهيد. 
شكل  مطابق  است)  سانتى متر   154/5 ديوار  اين  (طول 

22 -2

•  اولين رج از ضلع چهارم را نيز با رعايت اصول 
آجر چينى اجرا كنيد. مطابق شكل 2- 23

2 شكل 2-

شكل 21-2

شكل 22-2

شكل 23-2
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•  گونيا بودن كار را با استفاده از متر كشى قطرى، 
كنترل كنيد. مطابق شكل 2- 24

رعايت  با  نيز  را  قالب  خارجى  بدنه ى  اضالع    •
كار  نقشه ى  و  سانتى متر)   پى = 35  (عرض  پى  عرض 
مشخص  براى  ديوار  از  رج  يك  (چيدن  كنيد.  يك رگى 
دارد.)  نام  كردن  يك رگى  اصطالحًا  ديوار  محل  نمودن 

مطابق شكل 2- 25

       
 

  

دّومين رج از بدنه داخلى قالب را مطابق ضوابط   •
اجرا كنيد. مطابق شكل 2- 26

•  شمشه هاى گوشه ى ديواره ى قالب را با استفاده 
از شاقول به صورت شاقولى تنظيم كرده و آن ها را با گچ، 

محكم كنيد. مطابق شكل 2- 27

شكل 27-2

شكل 26-2

شكل 25-2

شكل 24-2
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قالب  روى  تراز  سطح  جيبى،  متر  از  استفاده  با   •
آجرى را بر روى شمشه ى نصب شده نشانه گذارى كنيد. 
(دقّت  كنيد ارتفاع پى 40 سانتى متر است) مطابق شكل 

28 -2

•  با استفاده از شيلنگ تراز، خط نشانه ى تراز را به 
شمشه هاى ديگر انتقال دهيد. مطابق شكل 2- 29

ريسمان كار را به شمشه هاى نصب شده متصل   •
چينى  آجر  رج   6 اندازه ى  به  را  قالب  وديواره ى  كنيد 
كنيد. (در اين حالت ارتفاع ديواره ى قالب 40 سانتى متر 

مى باشد) مطابق شكل 2- 30

       

با  را  آجرى  كنارقالب  شده  نصب  شمشه هاى   •
احتياط جدا كنيد. مطابق شكل 2- 31

•  مالت را بر روى آخرين رج پهن كنيد. مطابق 
شكل 2- 32

شكل 32-2

شكل 31-2

3 شكل 2-

شكل 29-2

شكل 28-2
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بدنه ى خارجى قالب را نيز همانند بدنه ى داخلى   •
شكل     مطابق  دهيد.  انجام  چينى  آجر  اصول  رعايت  با 

33 -2

ب) پالستيك كشى روى قالب آجرى:
 900 مقدار  به  كاتر  يا  و  قيچى  از  استفاده  با   •
سانتى متر از پالستيك را جهت بدنه ى خارجى و مقدار 
الزم  كنيد.  جدا  داخلى،  بدنه ى  جهت  را  سانتى متر   620
 50 حداقل  مورداستفاده  پالستيك  عرض  است  ذكر  به 

سانتى متر باشد. مطابق شكل 2- 34
                                                                                    

پالستيك مورد استفاده را در كنار بدنه ى داخلى   •
قالب قرار داده و لبه ى باالى آن را بر روى ديواره ى قالب 
استفاده از ميخ ويا آجر ثابت نگه داريد.  قرار دهيد وبا 

مطابق شكل 2- 35

بدنه ى  كنار  در  را  استفاده  مورد  پالستيك   •
روى  بر  را  آن  باالى  لبه ى  و  دهيد  قرار  قالب  خارجى 
ديواره ى قالب قرار داده وبا استفاده از ميخ ويا آجر ثابت 

نگه داريد. مطابق شكل 2- 36
 پس از كنترل كار توسط هنر آموز مربوطه، قالب 
مناسب  محل  در  را  مصالح  كرده،  آورى  جمع  را  آجرى 
انبار  به  و  شسته  را  را  كار  ابزار  و  وسايل  و  قراردهيد 

تحويل دهيد.               

شكل 35-2

شكل 36-2

شكل 34-2

شكل 33-2
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1- اهداف سازنده ى قالب در زمان ساخت قالب را توضيح دهيد؟
جواب در يك سطر:

....................................................................................................................................................
2- براى كنترل امتداد قائم از چه وسيله اى استفاده مى شود؟

د) ريسمانكار ج) شاقول   الف) تراز                 ب) شيلنگ تراز  
3- علت استفاده از شمشه ى آهنى در قالب بندى آجرى  را شرح دهيد.

جواب در يك سطر:
....................................................................................................................................................

4- نقش قالب در ساخت قطعات بتنى را بنويسيد.
جواب در دو سطر:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
5- دليل استفاده از پالستيك (نايلون) در قالب آجرى را توضيح دهيد.

جواب در يك سطر:
....................................................................................................................................................

6- ارتفاع قالب بندى آجرى چه مقدار مى تواند باشد؟ بنويسيد.
جواب در يك سطر:

....................................................................................................................................................
7- نكات مهم در طرح و اجراى قالب بندى آجرى را شرح دهيد.

جواب در دو سطر:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

8- ميخ ذخيره (ميخ آف) را توضيح دهيد. 
جواب در دو سطر:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

آزمون پايانى (2)


