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معرفی
است، که به همراه پایه ها، سینی هاي نگهدارنده و قالب جدید بهسازان یک محصول پرکننده حجمی از جنس پلی استایرن

قالب بهسازان از لحاظ تئوري و عملکرد کامال شبیه قالب سایر قالب . هاي مخصوص در داخل دال بتنی قرار می گیردکمربند
.است و تمامی مزایاي اقتصادي، فنی، معماري و اجرایی قالب  هاي دال مجوف را دارا می باشدهاي دال مجوف 

قابل ... این محصول در عرض ها و ارتفاع هاي مختلفی تولید می شود که بسته به سیستم سازه اي، ابعاد دهانه، بارگذاري و 
.تغییر است
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ابعاد قالب ها

تاییدیه و گواهی نامه ثبت اختراع

قالب بهسازان داراي گواهی نامه ثبت اختراع در ایران می باشد و به لحاظ مباحث تئوري کامًال شبیه به قالب یوبوت است اما از 
در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي نیز مورد تائید قرارگرفته و این قالب . لحاظ اجرایی مشکالت قالب یوبوت را ندارد

.داراي تائیدیه فنی می باشد
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:مقایسه قالب جدید بهسازان با قالب یوبوت 

تغییرات ایجاد شده در این قالب که موجب کاهش . سیستم دال مجوف بهسازان جایگزین بهینه سقف هاي یوبوت می باشد
:یش مزایاي فنی سیستم گردیده است به شرح زیر می باشدهزینه ها و افزا

:و به اصطالح کرمو شدن سطح زیرین دال ها عدم رسیدن بتن به زیر قالب ها.1
قالب هاي یوبوت، ذوزنقه اي شکل هستند و به دلیل وسعت سطح زیرین اگر بتن روانی کافی را نداشته باشد و ویبره 

.قالب ها بتن کامال نفوذ نمی کندمناسب انجام نشود، در زیر مرکز 

دور تا دور قالب جدید بهسازان و کاهش سطح زیرین قالب، نفوذ کامل بتن به زیر ) پخی(ایجاد گوشه هاي کونیک 
شکل دال، Iهمچنین وجود این گوشه هاي کونیک سبب می شود تا توزیع تنش در مقطع . قالب را تسهیل می کند

.گوشه هاي اتصال جان تیرچه ها به دال باال و پایین ایجاد نگرددیکنواخت شود و تمرکز تنش در

تیرچه هاي متعامد در سقف با قالب جدید بهسازانتیرچه هاي متعامد در سقف یوبوت
:و در هنگام بتن ریزي شکستن و یا تغییر شکل قالب ها در حین حرکت کارگران .2

نداشتن ، ) به جهت ایجاد صرفه اقتصادي ( با توجه به استفاده از مواد پلی پروپیلن بازیافتی در قالبهاي یوبوت 
آنقالب ها منجر به شکستن ایناستحکام الزم هم از لحاظ هندسه و هم از لحاظ جنس مصالح به کار رفته در

.می شود. . .  ، مانند حرکت کارگران ، فشار ناشی از پاچش بتن ، حرکت ویبراتور و بارهاي حین اجرا اثر تحت 
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استفاده از فوم میانی سبک و مقاوم از جنس پلی استایرن به همراه سینی هاي پالستیکی، که مانع از تغییر شکل و 
.شکستن قالب حین حرکت کارگران و در هنگام بتن ریزي می شود 

: داخل قالب هاي یوبوت و افزایش بار مرده سقف نفوذ بتن به.3
، در هنگام بتن ریزي مقداري از بتن از زیر به داخل یوبوت ها ) در برخی مدل ها( با توجه به باز بودن کف یوبوت ها 

. و شکل مقطع ، وزن دال و محاسات انجام شده را تحت الشعاع قرار می دهد ) سانتی متر 5حدوداً ( رفته 
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.با توجه به استفاده از فوم میانی در قالب هاي جدید ، امکان ورود بتن به داخل قالب وجود 

:دهانه هاي مختلفبه تناسبهاي پیشندر قالبمهندسیاستفاده از ابعاد بهینهامکان عدم .4
تغییر این ابعاد قالب یوبوت ها  به صورت تزریق پالستیک در قالبهاي فوالدي در ابعاد ثابتی تولید می شود و امکان

. هاي فوالدي مادر به تناسب دهانه و باربري وجود ندارد
لکن قالب هاي جدید بهسازان به مهندسین این امکان را میدهند که با تغییر ابعاد در آن ، فضاي خالی شونده داخل 

قتصادي ترین حجم ممکن  دال را بهینه نموده و در عین امنیت و باربري صحیح دال میزان مصرف بتن در آن به ا
. تبدیل نماید 
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.قالبارتفاعایجاد بار مرده اضافی به جهت عدم بهینه سازي .5
فوم میانی پلی استایرن قالب بهسازان به راحتی این امکان را فراهم می کند تا قالب در ابعاد و ارتفاع هاي مورد نظر 

.و بهینه شده تولید شود

:هاي پیشینصعوبت در نگه داري از قالب در کارگاه ها به جهت وجود شرایط خاص در نگه داري قالب .6
قالب هاي یوبوت که از مواد بازیافتی پلی پروپیلن تولید می شوند به جهت جنس مواد تولیدي باید در شرایط 

.الزم را حین اجرا داشته باشندمحیطی مناسب و دور از نور خورشید نگهداري شوند، تا شکل پذیري و استحکام 
فوم میانی قالب بهسازان که از جنس پلی استایرن می باشد، در برابر انواع شرایط محیطی مقاومت خود را از دست 

.نمی دهد و نیازي به فراهم نمودن شرایط خاصی براي انبار و نگهداري نیست

:آن گذشته بودماه از عمر4یش از عدم امکان استفاده از قالب هایی که ب.7
قالب هاي یوبوت به جهت جنس پلی پروپیلن بازیافتی بعد از مدتی شکل پذیري خود را از دست می دهند و ترد و 

.شکننده می شوند
و حتی تا یک سال پس از . فوم پلی استایرن میانی قالب بهسازان به مرور زمان مقاومت خود را از دست نمی دهد

.بودتولید ، قابل استفاده خواهد

:)ابه در برخی موارد مش( عدم وجود کاور الزم و ایمن براي آرماتورهاي فوقانی قالب جهت یکپارچگی بتن و آرماتور.8
دور تا دور باال و پایین قالب ها سینی هاي پالستیکی وجود دارد که اجازه چسبیدن میلگردهاي شبکه ي باال و 

.براي میلگرد ها تامین می شودپایین دال به قالب را نمی دهد، و کاور مناسب 
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که باعث ازدیاد و یا با چشمه هاي با اشکال نا متقارنچشمه هاي باربرگوشه هايقابلیت قالب گذاري نیمه درعدم.9
.وزن سقف می شود

نزدیک تکیه در قالب بهسازان به دلیل استفاده از فوم پلی استایرن این امکان فراهم شده است که در گوشه دال و 
و وزن مرده . گاه ها در پالن ها و تیرریزي هاي نامقارن با برش قسمتی از قالب، فضاي بیشتري از بتن را پر کرد

.سقف را کاهش داد

.هزینه باالي تولید قالب به جهت نوع استفاده از مصالح و نحوه تولید.10
استفاده از ترکیب مصالح مختلف، نوآوري در طراحی و روش تولید، شرکت مهندسی بهسازان توانسته است قالب 

. جدید خود را با هزینه اي کمتر نسبت به قالب یوبوت تولید کند
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مقایسه قالب ماندگار بهسازان و سقف با قالب هاي کروي

کروي وزن سقف سازه و اسکلت ان نسبت به قالب ماندگاربا توجه به افزایش ابعاد قالب هاي ماندگار بهساز.1
.و مصرف بتن آن نیز کاهش می یابد

در قالب هاي کروي به دلیل فرم خاص کره ها، جان برشی متعامد و مستقیمی در سقف ایجاد نمی گردد، .2
ازي مجوز به همین دلیل و به دلیلل ضعف در برش هاي یکطرفه دال، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرس

در حالی که در قالب هاي ماندگار بهسازان به . متر را به این سیستم نمی دهد8ساخت دهانه هاي بیش از 
.دلیل وجود جان هاي منشوري و متعامد امکان ایجاد دهانه هاي بزرگ فراهم است

11
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.و مصرف بتن آن نیز کاهش می یابد

در قالب هاي کروي به دلیل فرم خاص کره ها، جان برشی متعامد و مستقیمی در سقف ایجاد نمی گردد، .2
ازي مجوز به همین دلیل و به دلیلل ضعف در برش هاي یکطرفه دال، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرس

در حالی که در قالب هاي ماندگار بهسازان به . متر را به این سیستم نمی دهد8ساخت دهانه هاي بیش از 
.دلیل وجود جان هاي منشوري و متعامد امکان ایجاد دهانه هاي بزرگ فراهم است
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.برابر خمش بهینه شده استدر قالب هاي ماندگار بهسازان به دلیل وجود قالبهاي بزرگتر، مقطع سقف در .3

مجاز به ایجاد دال مجوف کروي به دلیل نداشتن المان هاي برشی و عدم وجود جان منشوري در تیرچه ها .4
متر می باشد در حالی که چنین 10متر و با تیر آویز دار تا دهانه 8سقف هاي بدون تیر تا دهانه 

این موضوع به صراحت در تائیدیه فنی صادره از طرف . قالب ماندگار بهسازان وجود نداردمحدودیتی در 
1.مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي مورد تاکید قرار گرفته است
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در سیستم دال هاي مجوف کروي به دلیل نداشتن نگهدارنده هاي کافی بر روي سقف، امتداد تیرچه ها بر .5
در حالی که در قالب ماندگار بهسازان . گیردجابجا شده و موارد محاسباتی تحت الشعاع قرار میروي سقف 

.به دلیل وجود کمربندهاي نگهدارنده امکان جابجایی قالب ها بر روي سقف وجود ندارد

سهولت در اجراي سیستم بهسازان نسبت به کوبیاکس جهت عبور و مرور کارگران و اجراي بتن.6
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بهسازانمشخصات مدلسازي سقف با سیستم دال مجوف 

انجاماستذکربهالزم. نموداستفادهزیرپیشنهاديروشازتوانمیتحلیلافزارهاينرمدرسقفمدلسازيجهت
که براي تمامی ( و یا مبحث نهم مقررات ملی ساختمان 2800ه مناآیینمانندهانامهآییندرمندرجهايکنترل

. بر عهده طراح و محاسب سازه می باشد) ساختمان ها الزامی است

میزان کاهش . ( و با ضخامت مندرج در جدول مشخصات فنی در نظر گرفته شودShellسقف سازه به صورت .1
.)ول در نظر گرفته شده استهاي مندرج در جدmodifierسختی خمشی و سختی برشی در 

که ترك خوردگی دال ها 25/0خمشی دال از حاصلضرب مقدار کاهش سختی خمشی در عدد modifierمقدار .2
توصیه می شود مگر آنکه محاسبات ACI25/0ترك خوردگی دال ها بر اساس آیین نامه ( .می باشد بدست می آید
.)دقیق آن را نتیجه دهد

بر اساس بارگذاري و مشخصات مندرج در جدول مشخصات فنی Safeو Etabsمدلسازي سقف سازه در نرم افزار .3
و بدون وزن در نظر گرفته و بار را به conc0الزم به ذکر است در تحلیل مصالح دال را از نوع . انجام می گیرد

.شودصورت گسترده در بار مرده وارد می 
.بندي مناسب شوندmeshاسب بار به تکیه گاه ها سقف ها جهت انتقال من.4
شرکت بهسازان قالب هاي ماندگار خود را در دو نوع بهینه و هم اندازه یوبوت عرضه می کند، تعداد قالب مصرفی با .5

در ضمن وزن سقف بهینه . عدد می باشد77/2عدد و براي قالب هم اندازه یوبوت 36/2اندازه بهینه در هر متر مربع 
.از سقف هم اندازه یوبوت کمتر است% 10حدود در

( در نظر گرفتن اثرات نیروي زلزله در دال  در امتداد محور طولی دیوارها یک تیر هم ضخامت با سقف به دلیل .6
.در نظر می گیریم) مطابق توصیه مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي

در این دال مطابق ضوابط مندرج در آیین نامه مدتو نیز خیز درازکنترل برش هاي پانچ و برش هاي یکطرفه.7
.مبحث نهم مقررات ملی الزامی است

.جهت ترسیم نقشه هاي سقف از جزئیات ارائه شده در پیوست این دستورالعمل، می توان استفاده نمود.8
درادهزاسنابساحموناحارطزایندرومداعبایمامتردارراگدنامياهبلاقدیلوتناکمانازاسهبیسدنهمتکرش.9

.دییامرفلصاحسامتتکرشرتفدابصاخياهبلاقداعبااباههزاسیحارطتهجاذل

نفلتهرامشابایوهدومنهعجارمri.toobu.wwwسردآهبنازاسهبیسدنهمتکرشتیاسهبرتشیبتاعالطابسکيارب
.دییامرفلصاحسامت22430422-021
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)قالب بهینه شده( مشخصات فنی سقف بهسازان 

)هم اندازه یوبوت( مشخصات فنی سقف بهسازان 
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