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 گروه صنعتی
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 .ای آن را بیان کنیم نامه دقیق، مستدل و علمی مورد بررسی قرار داده و نکات آیین
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 ونیفونداس یاجرا مراحل 1

سیون  ساختمان ها از مهمفوندا سوب می ترین اجزای  سنگی یا خاکی منتقل می       ها مح ستر  سپس به یک ب ساختمان را در ابتدا تحمل و   کند.شود که بار کل 

سیون  شکل    فوندا ساختمان را در برابر تغییر  سجام  شت. از این رو چنانچه  ها وظیفه پایداری و حفظ ان سازه    های غیرهمساز خواهند دا خسارتی به این بخش از 

سارت    شود، باعث بروز خ سیون      وارد  شد. بنابراین در اجرای فوندا ساختمان خواهد  شدیدی به  ضوابط     های  شود تا تمامی  ستی دقت کافی به خرج داده  ها بای

 باشد:ای نیازمند اجرای مراحل زیر میدر هر سازه فونداسیوناجرای  ها مدنظر قرار گیرد.نامهآیین

 

 یکنیپ 2

 شود:زیر تعریف می شرح بهنی کپی ریزی کشور،سازمان مدیریت و برنامه 55نشریه ( 5-2-3بند )طبق 

 

 بندی قالب 3

سمت به کلیات و اجرای قالب  سیون می در این ق شده و مزایا و معایب هر یک از این  ها با توجه به جنس آنپردازیم. همچنین انواع قالببندی فوندا ها معرفی 

 شود. ها بیان میقالب
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 کلیات 1. 3

 .است شده آوردهبندی ( شکل شماتیک اجزای قالب1در تصویر ). باشدمیشرح زیر به  (،1-1-6بند ) 55طبق نشریه بندی تعریف قالب و قالب

 

 

 

 

 

 بندی چوبی: اجزای قالب1 شکل

 شود:می اهداف زیر اجرا بابندی قالب (،1-1-6بند ) 55طبق نشریه 

 

 

 

 

 

بدهد و وزن بتن داشته، نمای دلخواه را به سطح بتن های مجاز نگاهنظر و در محدوده رواداریقالب باید بتن را در شکل مورد

 شدن و کسب مقاومت کافی تحمل نماید.را تا هنگام سخت

 باشد.ها میبندی، قطعات اتصال و نظایر آنها، وادارها، داربستبندی شامل قالب، پشت بندسیستم قالب
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دی که تهیه نقشه قالب ضرورت یا سایر موار های خاص و پیچیده وبرای سازه ،99ویرایش  ( مبحث نهم مقررات ملی ساختمان2-1-10-22-9طبق بند )

 .قرار گیرند موردتوجهزیر ها باید الزامات شود. در طراحی قالبتوسط طراح تهیه و به پیمانکار ابالغ می هاباشد، این نقشهداشته 

 

 ها یروادار 2. 3

سمت از آن در حدی غیر      شده ینیبشیپاهداف  که ییجاو تا  امکان حدها را باید تا رواداری ساختمان یا هر ق ساختمان و ظرفیت باربری  قبول قابلبرای کل 

، طبق باشند نشدهها در طرح مشخص رواداری چنانچه؛ شودبندی تعیین میهای قالبتوسط طراح در نقشه عمدتاًها رواداریمخدوش نشود؛ بزرگ اختیار کرد. 

 گیرد:ارقام مندرج در جدل زیر مالک عمل قرار می، نامه بتن ایران( آیین2-5-9و بند ) (3-3-6بند ) 55نشریه 
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 مصالح 3. 3

بندی استفاده برای قالب. نوع مصالح موردشودشده مورد انتظار انتخاب میاقتصادی، ایمنی و سطح تمامحظات با توجه به مالبندی ستفاده در قالبامصالح مورد

 ید دستگاه نظارت قرار گیرد.باید مورد تائ
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 بندی: جنس مصالح قالب2 شکل

 

 

شد ریزی میها قبل از بتنکاری قالب، روغنفوالدی بندیدر قالب توجهقابلنکته  سبیدن      با سطح قالب از چ صیت دفع آب در  ؛ روغن با ایجاد یک الیه با خا

سازی قالب     سهولت در جدا سطح بتن جلوگیری کرده و همچنین باعث  سهولت در تمیز قالب به   شود. ها نیز میزدن قالبکاری و جلوگیری از زنگها از بتن، 

 .است شده آوردهزی بندی فل( تصویری از قالب1) درشکل

 :مزایای قالب فوالدی

 

 مصالح فوالدی
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 یبا مصالح فلز یپ بندیقالب: 3 شکل

 

 

 

بتن ویژه در صفحات رویه ممنوع است، زیرا با آهک موجود در نامه بتن ایران، استفاده از آلومینیوم در سطوح تماس با بتن، بهآیین (3-9-بند )ت طبق 

 اورد.می وجود بهچسبندگی سطح بتن به قالب شده و نمای نامطلوبی را  کند و موجبشده و گاز هیدروژن تولید میترکیب

 

 

 

 باشد:رح ذیل میش عنوان قالب بهچوب مصرفی بهمشخصات ، 55نشریه  (2-2-6بند ) طبق

 

 

 یبا مصالح چوب یپ بندیقالب: 4 شکل

 مصالح چوبی

آلومینیومیمصالح   
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 باشد:بندی چوبی به شرح ذیل میمزایا و معایب قالب

 

 

 

 

 

روی ریزی برای جلوگیری از جذب شیره بتن بر عنوان قالب استفاده نمود؛ فقط باید قبل از بتنبرداری بهتوان از جداره خاک، می55نشریه  (5-2-3بند ) طبق

 سطح کار نایلون کشیده شود.

 

 

 

 

بناییمصالح   

 مزایا مزایا معایب

 بدنه خاکبرداری
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در صورت استفاده از مصالح بنایی مانند. میریزی مصالح درجای خود باقی باشد که پس از بتنبندی ماندگار میبندی پی با مصالح بنایی نوعی قالبقالب

 نیبد؛ جلوگیری شود. گرددمی بتن مقاومتکه موجب کاهش کیفیت و از جذب آب بتن توسط مصالح بنایی عنوان قالب باید شرایطی فراهم شود که به

 باید به نکات زیر توجه شود: منظور

  ریزیدیوار قبل از بتن روی برورق نایلونی  الیهیکنصب 

  سطوح قالب روی بر سیماناجرای مالت ماسه 

 کمتری دارد و باید توجه نمود که آب درون قالب جمع نشود.( تأثیرباال  دو روشاین روش نسبت به مصالح بنایی ) روی بر پاشیآب 

 

 

 ییبا مصالح بنا یپ بندیقالب: 5 شکل

 ی قالباجرا 4. 3

 زیر توجه کرد:در اجرای قالب باید به نکات  (،1-5-9نامه بتن ایران بند )( و آیین1-3-6بند ) 55توجه به نشریه با 

 الزامی است. 1:1تعبیه قالب برای اعضای بتنی با سطح فوقانی با شیب بیشتر از  (1

 .اندود کرد (ساز )روغنمواد رها ها باها را بدون آلوده کردن آرماتورروی قالب و کردهنصبها را ی قالبرویه امکان حدبندی باید تا پیش از آرماتور (2

 قرار داده و جفت کرد که هدر رفتن شیره بتن ممکن نباشد. هم کنارای در گونهباید بهها را میی قالبقطعات رویه (3

ساز پوشانیده شوند. این مواد را ها عاری باشند و بیش از هر بار مصرف با مواد رهاها، مواد خارجی و نظایر آنآلودگی، مالت نوع هرها باید از قالب (4

 آید. وجود بهای یکنواخت و نازک ها، روی سطوح قالب الیهن آرماتورکه بدون آلوده شد کاربرد بهباید چنان 

های بازدید و کفشوی قالب امکان تمیز کردن قالب پیش از ممکن باشد، باید به تعبیه دریچهها دشوار یا غیردر مواردی که دسترسی به کف قالب (5

 ریزی را فراهم کرد.بتن

 در مراحل قبل استفاده کرد. دیدهصدمه، نباید از قطعات قالب داشته، اهمیتی خاص شدهتمامکیفیت سطح  کهدرصورتی (6

رواداری  یمحدودهمنظور حفظ مجموعه در دقت زیر نظر باشد و بهبه ازآنپسریزی، ضمن و بندی باید در تمامی مراحل پیش از بتنمجموعه قالب (7

 شده تنظیم شود.تعیین

 برداریقالب 5. 3

 ( باید نکات اجرایی زیر در هنگام برداشتن قالب رعایت شود:6-3-6و ) (5-3-6) ، بند55طبق نشریه 
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 یزیربتن 4

سیون پس از اتمام مرحله آرماتوربندی و قالب بتن سیون می    انجام می بندی پیریزی فوندا شنایی با نحوه آرماتوربندی فوندا  لگردمیتوانید به مقاله شود. برای آ

 باشد:ذیل می شرح بهمراحل تهیه و اجرای بتن . مراجعه کنید (1400 تیآپد) افزار نرم در ونیفونداس لگردیم محاسبه نحوه ون؛یفونداس یگذار

 

طرح اختالط اختالط بتن انتقال بتن

آماده سازی محل

بتن ریزی
بتن ریزی

نمونه برداری و  
آزمایش

کاور بتن تراکم و پرداخت عمل اوری

https://sabzsaze.com/foundation-reinforcement/
https://sabzsaze.com/foundation-reinforcement/
https://sabzsaze.com/concrete-additives/
https://sabzsaze.com/curing/
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 .استشده طور کامل تشریح به سبز سازه در مقاالت گذشته طرح اختالطو  آوریعمل مراحل 

 اختالط بتن 1. 4

 :باشدمی؛ که به شرح ذیل است شدهآورده ، نکات مربوط به اختالط بتن نامه بتن ایران( آیین4-3-7) دربند

 آید. دست بهطور کامل مخلوط شوند تا بتن یکنواخت و همگنی بتن باید بهدهنده مصالح تشکیل (1

دانه، مقاومت نظر، حداکثر تغییرات در چگالی بتن، مقدار درشتاختالط مورد زمانمدتباشد که در  نحوی بهکن باید عملکرد مخلوط (2

 باشد.های مختلف بتن مطابق جدول زیر هوا و اسالمپ بتن در قسمت فشاری، حباب

 
کن ظرفیت اسمی دیگ آن باشد. حجم بتنی که داخل کامیون مخلوط دوسومشود؛ نباید بیش از میکن ساختهحجم بتنی در کامیون مخلوط (3

 درصد ظرفیت اسمی دیگ آن تجاوز کند. 80شود؛ نباید از حمل می

های کندقیقه برای مخلوط 5/1نباید کمتر از  باشد که مخلوط همگن حاصل شود. این زمان نحوی بهحداقل زمان اختالط بتن باید  (4

 75/0شود. برای هر در نظر گرفته می مترمکعب 75/0های با ظرفیت کندقیقه برای مخلوط 1( و کنمخلوطجز کامیون گرانشی )به

 100الی  70شود، باید برای مخلوط کردن استفاده می کنمخلوطشود. در مواردی که از کامیون ثانیه اضافه می 15اضافی،  مترمکعب

 توسط کارخانه سازنده بچرخد تا الزامات یکنواختی بتن حاصل شود. شدهتعییندور مطابق با سرعت 

 برابر حداقل زمان اختالط بند فوق باشد. 3حداکثر زمان اختالط نباید بیش از  (5

درصد به وزن آب و مواد  5و یا  آغشته به مالت شود فرآیند اختالط و در اولین پیمانه، کار بهکن باید قبل از آغاز سطح داخلی مخلوط (6

 سیمانی و ماسه اضافه شود.

 سازی، شسته شوند.های بتنو یا ایجاد وقفه طوالنی بین نوبت کارینوبتها باید بعد از اتمام هر کنمخلوط (7

موارد زیر ثبت و نگهداری  ازجملهطور تفضیلی و مشتمل بر مشخصات بتن، شده در کارگاه باید بههای ساختهپرونده کار روزانه همه مخلوط (8

 شود:

 ریزیتاریخ و زمان اختالط و بتن 

 کاررفته برای اختالط مصالح و نوع اجزای بتنمقادیر به 

 های بتن تازهنتایج آزمایش 

 ریزیدمای بتن و دمای محیط در هنگام بتن 

https://sabzsaze.com/curing/
https://sabzsaze.com/concrete-additives/
https://sabzsaze.com/concrete-additives/
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 در سازه. شده ریختههای محل نهایی و حجم تقریبی بتن 

 

 

 ریزی زمان بتن 2. 4

 است. محدودشدههای زیر به زمان یزیربتننامه بتن ایران، زمان مجاز ( آیین2-4-7) بربندبنا 

پس از ساااخت بتن  ساااعت 2درجه ساالساایوس،  25دمای محیطی کمتر از ریزی و تراکم، در بتن ریزی، شااامل انتقال،حداکثر زمان مجاز، برای عملیات بتن

شد. در دمای باالتر از  می سایل حمل بتن، بدون دیگ چرخان، از محل تولید          5/1درجه، این زمان باید به  25با ستفاده از و صورت ا شود. در  ساعت محدود 

 های فوق را افزایش داد.توان زمانکننده، میز مواد دیرگیریابد. در صورت استفاده اهای فوق نیم ساعت کاهش میریزی، زمانبتن

 بتنانتقال  3. 4

مصاااالح  رفتن نیبریزی باید چنان صاااورت گیرد که از جدا شااادن یا از  کن تا محل نهایی بتن  ، انتقال بتن از مخلوط نامه بتن ایران( آیین3-4-7بق بند ) ط

شود؛  سایل انتقال بتن باید   جلوگیری  سایل زیر   ریزیعمل کنند تا بتن بین بتن ینحو بههمچنین و شود؛ بدین منظور از و های متوالی از حالت خمیری خارج ن

 استفاده نمود: یزیربتنتوان برای می

 

 

 ساخت و اختالط بتن سازه ای با دست به هیچ وجه مجاز نمی باشد.
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 یزیربتنمحل  یسازآماده 4. 4

 نظر را آماده کرد.باید محل مورد یزیربتنقبل از ، 55نامه بتن ایران و همچنین نشریه ( آیین2-2-7) بندمبحث نهم و ( 1-2-5-22-9) بربند بنا
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 پی یزیربتن 5. 4

 باشند:ریزی به شرح ذیل می( مقررات ملی ساختمان، الزامات اجرایی در زمان بتن1-2-5-22-9طبق بند )
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 باشد:ذیل می شرح بهریزی پی الزامات مربوط به بتن، 55نشریه ( 6-8-7-5طبق بند )

 

 بتن و آزمایش یبردارنمونه 6. 4

همچنین شرایط پذیرش  یبردارنمونهباشد. دفعات، تعداد و نحوه شده از بتن مصرفی میهای تهیهنتایج آزمایش فشاری آزمونه اساس برپذیرش بتن در کارگاه 

 .است شده آورده (11-22-9ساختمان بند )بحث نهم مقررات ملی نمونه در م

 کاور بتن 7. 4

 باشد:ها )کاور( به شرح ذیل می( مبحث نهم مقررات ملی، ضوابط پوشش بتنی روی میلگرد3-2-1 پ-9مطابق بند )

  

 
و یا  ها، اعم از طولی و عرضیرویه میلگردترین نزدیک سطح بتن تا حداقل فاصله بینبا پوشش بتنی روی میلگردها برابر است

 .بندیسیم آرماتور
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 باید مالک عمل قرار گیرد.آمده از آن در صورت طراحی براساس دوام، کاور بدست

Cover ≥ max ها، چهارسوم بزرگترین اندازه اسمی سنگدانه{ قطرمیلگرد ،5-1 پ-9 جدول اعداد  } 

 متر باشد.میلی 75مقاوم و تماس دائم با آن، ضخامت پوشش نباید کمتر از درصورت همجواری بتن با دیوارخاکی 

 

 

 

 

 گیری شود.ها اندازهکه بتن دارای سطح فرورفته و برجسته باشد، ضخامت پوشش باید در عمق فرورفتگیدرصورتی
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 و پرداخت تراکم 8. 4

 شود.در این بخش از مقاله به بحث تراکم و پرداخت بتن فونداسیون پرداخته می

 تراکم 1. 8. 4

نوع بتن آن را متراکم نماید. این عمل باید چنان انجام شود که  ، پس از ریختن بتن، پیمانکار باید با وسایل مناسب با توجه به55نشریه ( 10-7-5بند )طبق 

کلیه زوایای قالب را پر نماید. بسته به جنس قالب،  تیدرنهاها، قطعات مدفون و و بتن یکپارچه دور میلگرد شدهخارجطور کامل هوای محبوس داخل بتن به

 شود:زیر توصیه می شرح بهها، برای متراکم کردن بتن وسایل و تجهیزات مختلفی نوع بتن و تراکم آرماتور

 تراکم با دست 

 از میله فوالدی برای تراکم بتن استفاده نمود.توان میهای خمیری و روان، با اجازه دستگاه نظارت های کوچک و محدود و مخلوطدر کار

 تراکم با وسایل مکانیکی 

 باشد.دانه میو درشتهای سفت مناسب برای بتن

o های موتوریتراکم با کوبنده 

o هاساخته نظیر شمعهای پیشتراکم با استفاده از نیروی گریز از مرکز: مناسب کار 

o ساخته نماهای پیشمیز سقوط: مناسب کار 

o ها: دارای کاربرد عمومیلرزاننده 

 باشد:زیر می شرح بهوابط مربوط به تراکم بتن ، ضنامه بتن ایرانآیین( 2-5-7بند )طبق 

 

 پرداخت 2. 8. 4

کیفیت مقاومت  نیتأمو  نامه بتن ایران، هدف از پرداخت سطح بتن، صاف و هموار کردن و تسطیح نهایی و در صورت لزوم زبر کردن آن( آیین6-7طبق بند )

 بتن خمیری است، اجرا شود. که یحالتپرداخت سطح بتن باید بالفاصله بعد از ریختن بتن، در  اتیعمل باشد.مطلوب آن می وامسایشی و د

 

 



 

 

20 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مراحل پرداخت سطح بتن:

 گیری )الزامی(شمشه .1

 )الزامی( زنی مالهتخته  .2

 شود(کشی )بسته به کاربری و مشخصات پروژه اجرا میهمال .3

 شود(زبرکردن )بسته به کاربری و مشخصات پروژه اجرا می .4

 نکات ایمنی 5

 زیر رعایت شود: یمنیانکات  ریزی بایدبندی و بتنت ملی ساختمان، در زمان قالبمبحث دوازدهم مقررا (3-10-12بند ) به توجه با

 

 

 

 

 

 

 

 

 َ ساخته شوند. های وارده، طراحی ورنسبت به با 5/2ص ذیصالح با ضریب اطمینان حداقل ها توسط شخاجزای قالب

 ها در زمان بتن ریزیاستحکام و عدم ریزش قالبها توسط شخص ذیصالح برای اطمینان از بازدید از قالب

 کارگرانی که در امر حمل، ساختن و ریختن بتن فعالیت دارند؛ باید به کفش، کاله، عینک و دستکش حفاظتی مجهز شوند.

 

، عینک وماسک طور مداوم با سیمان، اندود، بتن شاتکریت وچکشی کردن بتن فعالیت دارند باید به دستکشکارگرانی که به

 حفاظتی مناسب مجهز باشند.

مشکالت پرداخت سطح بتن

آب انداختن

خشک شدگی زیاد

جمع شدگی بتن
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 یریگجهینت 6

بندی و  گیری موارد مهم و کلیدی در قالب عنوان نتیجه ریزی فونداسااایون پرداخته و نکات و ضاااوابط اجرایی بیان شاااد. به    بندی و بتن در این مقاله به قالب 

 شود.ها توجه شود در ادامه ذکر میریزی که نیاز است به آنبتن

 .ریزیبتنبندی و ، قالبگذاریآرماتورمگر، بتن ، کنیپی از:فونداسیون عبارتندمراحل اجرای  .1

 ها مالید.روی قالب (ساز )روغنو مواد رها کردهنصبها را ی قالبرویه امکان حدبندی باید تا پیش از آرماتور .2

 باشد.در سطح تماس با بتن ممنوع میآلومینیومی بندی قالباستفاده از  .3

 الزامی است. 1:1قالب برای اعضای بتنی با سطح فوقانی با شیب بیشتر از تعبیه  .4

 قرار داده و جفت کرد که هدر رفتن شیره بتن ممکن نباشد. هم کنارای در گونهباید بهها را میی قالبقطعات رویه .5

 باشد.مجاز نمی وجههیچبهای با دست ساخت و اختالط بتن سازه .6

 .مصالح جلوگیری شود رفتن بینریزی باید چنان صورت گیرد که از جدا شدن یا از تا محل نهایی بتنکن انتقال بتن از مخلوط .7

 سازی شود.نظر باید آمادهریزی، محل موردپیش از بتن .8

 نامند.را کاور می سطح آزاد بتن تریننزدیکتا  ها، اعم از طولی و عرضیحداقل فاصله بین رویه میلگرد .9

پیمانکار باید با وسایل مناسب با توجه به نوع بتن آن را متراکم نماید. این عمل باید چنان انجام شود که هوای محبوس داخل پس از ریختن بتن،  .10

 کلیه زوایای قالب را پر نماید. درنهایتها، قطعات مدفون و و بتن یکپارچه دور میلگرد شدهخارجطور کامل بتن به

 

 منابع

 .1399مبحث نهم مقررات ملی ساختمان، ویرایش سال  .1

 .1392یش سال مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان، ویرا .2

 .سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 55نشریه  .3

 .1400آیین نامه بتن ایران، تجدیدنظر دوم،  .4

 

 

سازه محفوظ        سبز  سی  شرکت مهند شد یمکلیه حقوق مادی و معنوی این اثر برای  ا باز و هرگونه کپی برداری، تقلید ی با

 نشر غیر قانونی بوده و تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

 رونیبشدن قالب به داخل چوب کوبیده و یا های چوبی باید بالفاصله بعد از بازها و سایر اجزای قالبهای موجود در تختهمیخ

 شود. دهیکش

 افتادن اتفاقی آن پیشگیری شود.کارکاری دستگاه از بهباید مجهز به ضامن باشد تا در هنگام تمیز ساز بتندستگاه 

https://sabzsaze.com/library/
https://inbr.ir/?page_id=2032
https://sabzsaze.com/library/
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