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معرفی شرکت
شرکت تولیدی پی آزاد پایا عرش با اتکا به دانش و

قدمت  37ساله شرکت ساختمانی پی آزاد در زمینه
اجرای انواع سازه های بتن آرمه ،با هدف ارتقا سطح
تکنولوژی سازه های بتنی و در جهت بهبود مشکالت
اجرایی و اقتصادی ساختمان های بتنی وارد عرصه ابداع

و تولید شد .اولین محصول موفق این مجموعه قالب
ماندگار سقفی پلی بوت بوده که در سال های اخیر در

اجرای سقف های حفره دار و مجوف در کشور نقش بی

نقص و مهمی را ایفا کرده است .محصول منحصر به
فرد دیگر این مجموعه قالب های مدوالر پالستیکی با

نام تجاری پلی فرم است که تحولی شگرف در سرعت

بخشیدن به اجرای سازه های بتنی و کاهش هزینه های
اجرا در صنعت ساختمان داشته است .این مجموعه برای
اولین بار در کشور مالکیت صنعتی قالب های پالستکی

در صنعت ساختمان را از مرکز مالکیت معنوی سازمان

ثبت اسناد و امالک کشور اخذ کرده است
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مزایای قالب پالستیکی پلی فرم

 .3مقاومت بسیار در برابر فشار و شرایط جوی

 .1قیمت غیرقابل رقابت

قالب پالستیکی پلی فرم در دونوع اقتصادی و صادراتی تولید می

قیمت قالب های پلی فرم در قیاس با قالب های فلزی نو در

شده مرغوب و قالب صادراتی از مواد پالستیکی نو ساخته شده

نصف می باشد

در صورت استفاده صحیح از قالب ها ،نوع اقتصادی بین 25

حدود یک سوم و در قیاس با قالب های فلزی کارکرده در حدود

گردد .قالب پلی فرم اقتصادی از مواد پالستیکی بازیافتی فرآوری
است

این کاهش هزینه در کنار سرعت زیاد قالب بندی و قالب برداری

تا  30مرتبه و نوع صادراتی بیش از  40مرتبه قابلیت استفاده

هزینه اجرا در سازه های بتن آرمه به و جود می آورد

از این قالب ها می توان در هر دو هوای گرم و سرد استفاده کرد.

که منجر به کاهش هزینه کارگری می گردد تحول بزرگی از نظر

 .2وزن کمتر و سرعت بیشتر در اجرا
وزن قالب پلی فرم با ابعاد  100*50*5در حدود  5کیلوگرم است
در حالیکه قالب فلزی مشابه آن حدود  ۲۰کیلوگرم وزن دارد

هرچه وزن قالب ها کمتر باشد ،جابجایی و سرعت کار بیشتر

می شود و عالوه بر افزایش ایمنی کارگران هزینه نفر ساعت برای

اجرای سازه به شدت کاهش می یابد

خواهد داشت

در هوای سرد قالب های پالستیکی از نفوذ و انتقال سرما به سازه
های بتنی جلوگیری می کنند و مانع از سردی و یخ زدگی بتن ها

می شوند و در هوای گرم از انتقال گرمای شدید و زیاد به سطوح
قالب بندی جلوگیری کرده و مانع از خشک شدن و تبخیر رطوبت

و آب الیه های سطحی بتن می گردند و همچنین همانند قالب

فلزی داغ شدن بیش از اندازه قالب باعث کند شدن روند اجرا

نمی گردد
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 .4قالبی مدوالر با امکان اتصال به
قالب های فلزی
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مزایای قالب پالستیکی پلی فرم

قالب پالستیکی پلی فرم همانند قالب فلزی بصورت مدوالر است
ابعاد این قالب دقیقا با قالب فلزی با لبه  5سانتیمتر برابر است

و به همین جهت پتانسیل اتصال به کلیه مقاطع مدوالر فلزی در
مقاطع و سطوح خاص و نامتقارن وجود دارد

 .5قابلیت بازیافت و برگشت سرمایه
پس از استفاده از قالب های پلی فرم در چندین پروژه در صورت

مستهلک شدن این قالب ها امکان بازیافت و بازگشت سرمایه
تا  30درصد و تعویض آن با قالب های نو به راحتی وجود دارد.
این قالب ها ،به طور کامل قابل بازیافت بوده و آسیبی به محیط
زیست نمی رسانند
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مزایای قالب پالستیکی پلی فرم
 .6عدم چسبندگی بتن به قالب

یکی از مشکالت قالب های فلزی ،چسبندگی بتن است که برای
رفع این موضوع به سطح قالب فلزی روغن مالیده می شود .اما

بتن به قالب پالستیکی نمی چسبد و به راحتی می توان قالبها را
باز کرد .در صورت چسبندگی محدود هم می توان به راحتی با

فشار آب سطح قالب را تمیز کرد

 .7چسبندگی بهتر گچ به زیر سقف
به دلیل تعبیه شیارهای منحصر به فرد بر روی قالب های سقفی،
گچ بسیار راحت به زیر سقف می چسبد و نیازی به صرف هزینه

و مضرس کردن بتن سقف نمی باشد
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مزایای قالب پالستیکی پلی فرم
 .8امکان برش دادن و تغییر شکل قالب ها
برای مقاطع مختلف
از مزایای بسیار کاربردی قالب های پالستیکی پلی فرم امکان

برش دادن آسان قالب و فرم دادن هر قالب به شکل دلخواه برای

مقاطع مختلف می باشد

جهت استحکام بهتر و عدم نفوذ بتن به درون قالب بایستی یک
ورق نازک را به انتهای بریده شده قالب پیچ کرد
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مشخصات قالب های پلی فرم
قالب مدوالر سقفی و دیوار 100 * 50 * 5
قالب مدوالر دیوار و ستون 100 * 15 * 5
قالب مدوالر دیوار و ستون 100 * 10 * 5
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اتصال قالب ها با پلی پین
پلی پین یا همان پین و گوه پالستیکی یک ابزار بسیار کاربردی
جهت اتصال سریع و آسان قالب های پلی فرم به یکدیگر است.
اهرم ها بر خالف پین و گوه  ،به چکش نیاز ندارند و به راحتی با

چرخش درون قالب قفل می شوند
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عدم نفوذ بتن به درون قالب ها با پلی کپ
پلی کپ یا همان درپوش قالب ابزاری بسیار ساده و کاربردی

برای جلوگیری از نفوذ بتن در بتن ریزی های سقف به درون قالب

می باشد
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قالب بندی سقفهای بتنی با پلی فرم
برای اجرای سقف های بتنی دال به طور معمول ازقالب های
فلزی مدوالر ،ورق های فلزی و یا پلی وود( تخته های چند الیی)
استفاده می شود .قالب های فلزی مدوالر به جهت هزینه بسیار

زیاد و عدم انعطاف پذیری در گوشه های غیر گونیا و سنگین

بودن بیش ازحد ،ورق های فلزی به جهت خرابی خیلی زود و
اعوجاج پس از چند بار استفاده و خطرات حین اجرا برای کارگران

و در نهایت قالب های پلی وود به جهت هزینه اولیه زیاد ،جذب
رطوبت بتن و پوسیدگی سریع پس از چند بار اجرا ،منتقدان
بسیاری را دارند

قالب های پلی فرم عالوه بر قیمت غیر قابل رقابت ،سبکی و

سرعت اجرای مثال زدنی ،به جهت کاربری بسیار زیاد در چندین

پروژه و همچنین امکان استفاده از قالب ها در اجرای ستون و
دیوارهای برشی تحولی شگرف درکاهش هزینه اجرایی صنعت

ساختمان داشته است
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قالب بندی سقفهای بتنی با پلی فرم
شیار های تعبیه شده بر روی سطح این قالب عالوه بر نمای
ظاهری منحصر به فرد در بتن های اکسپوز و سقف های پارکینگ

ها باعث چسبندگی بسیار مناسب گچ به بتن شده و از طبله

کردن گچ و یا تحمیل هزینه های مضرس نمودن بتن جلوگیری

می کند .همچنین شیار های به وجود آمده از انتشار و نمایان

شدن ترک های ریز سطحی بر روی سطح بتن جلوگیری می کند

الزم به ذکر است که در انالیز اقتصادی به غیر از قیمت مستقیم
خرید قالب ،عواملی چون تعداد بار مصرف ،تعداد تیر های فرعی
زیر سازی قالب ،میزان بازگشت سرمایه در زمان بازیافت و سرعت

اجرا و هزینه نیروی کار را بایستی در نظر گرفت
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قالب بندی دیوار بتنی با پلی فرم
برای اجرای دیوار های برشی  ،قالب های پلی فرم به سرعت کنار

هم قرار می گیرند و توسط پلی پین ها به راحتی به هم چفت
و بست می شوند .در این سیستم نیز همانند قالب های مدوالر
فلزی در دیوار های برشی ،قالب های دو طرف دیوارتوسط بولت

و مهره به هم متصل می شود

در قالب های پلی فرم نیز از بولت های استاندارد قالب فلزی که
قطری بین  ۱۵تا  ۱۷میلیمتر دارند استفاده می شود و برای مهره

هم می توان از همان مهره های خروسکی مورد استفاده در قالب
فلزی استفاده کرد

همچنین امکان استفاده از تسمه در اجرای دیوار برشی با قالب

های پلی فرم به راحتی امکان پذیر است
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قالب بندی ستون بتنی با پلی فرم
با استفاده از قدرت ترکیب این قالب ها با قالب های کنج فلزی
امکان ساخت انواع ستون های بتنی وجود دارد .این اتصال به

راحتی با پین گوه فلزی و یا پلی پین در کمترین زمان ممکن قابل

مونتاژ و استفاده می باشد
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گارانتی فروش

در صورت بروز هر گونه شکستگی

و عدم قابلیت استفاده به مدت 6

ماه به صورت رایگان قالب پلی فرم
تعویض میگردد

پس از پایان مهلت گارانتی در صورت
بازگرداندن قالب های آسیب دیده

قالب جدید با  30درصد تخفیف

تحویل میگردد
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