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  واحد چالوس

  

  :موضوع

  انواع سقف ها

  

  ين نامه ساختمانيآئ: درس

  

  :استاد 

  مهندس آتش بند يجناب آقا

  

  : انيدانشجو

  يسروديو يجواد محمد

  :نام رشته 

  )يکاردان(عمران

 ۸۷ز ييپا
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 ها آن ها و عملکرد با سقف ييآشنا

ش يسقف ها به فضا آسا .دينما يرا امن م يي، اما سقف هر فضا نديرا محصور نما ييتوانند هر فضا يوارها ميد

ها  ه کمک سقفب. ندينما يمانند آفتاب و برف و باران حفظ م يعيها را از هجوم عوامل طب بخشند و آن يم

م در ييم نمايساختمان را به طبقات متعدد تقسم يتوان يشود م يده ميک قفسه کتابخانه ديهمانطور که در 

م يم تقسئط را در جهت قايکنند و سقف ها مح يم ميتقس يط اطراف خود را در جهت افقيوارها محي، ديقتحق

 .ندينما يم

  :ر برشمرديب زيتوان به ترت يک سقف را مي های يژگين ويتر مهم

  .ديکه قرار است سقف تحمل نما ييوزن خود و بارها يروهايآن در برابر ن يداريمقاومت و پا �

  .دق مانع از عبور رطوبت به داخل فضا شويله مصالح عايد به وسيسقف با: مقاومت در برابر آب و هوا �

  .یل دهنده سقف در برابر فرسودگيمختلف تشک يدوام قطعات و اجزا �

 .تسقف مناسب اس کي يها يژگياز جمله و يسوز مقاومت در برابر گرما و سرما و آتش �

ي و اجرا طراح يتواند به طرق مختلف يط ميبا توجه به شرا يا از لحاظ نوع ساخت و عملکرد سازه يهر سقف

 :اند گردد،که از آن جمله

 .يسقف طاق ضرب )الف  �

  .يسقف چوب)ب  �

  .دال يکطرفه) ج  �

 .رچه بلوکيدوطرفه و تدال   �

 .تيمپوزاک يها سقف )د  �

 .ييا فضاي ييخرپا يها سقف )ه  �
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رچه و ي، ت ، از سه عنصر دال باشد يکطرفه ميدال  يرچه بلوک که خود نوعيت يها الزم به ذکر است که سقف

 .دارند يها خود انواع مختلف ها و بلوک رچهيافته که تيل يبلوک تشک

  :دارد ازجمله يدارند انواع مختلف يت پرکنندگيندارند و فقط خاص يها که نقش باربر بلوک

 .يبتن يها بلوک

  .يسفال يها بلوک

  .پالستوفوم يها بلوک

 :ز چند نوع مختلف دارنديها ن رچهيت

 .يدهش کشيپ يها رچهيت •

 .يدهپس کش يها رچهيت •

 .هيدش تنيپ يها رچهيت •

  

 :هاي بتني انواع سقف

هستند كه نقش اساسي آنها انتقال نيـروهاي هاي بتني  ها، سقف دهندة انواع ساختمان يكي از اجزاي اصلي تشكيل

. ها و ديوارهاي بابر است قائم و افقي ناشي از وزن مـردة سقف، سربارها و نيروهاي با دو زلزله به تيرها و ستون

ها شده و به اين  به يكديگر، موجب تقويت آن) ها و ديوارها ستون(بر قائم ردر ضمن، اتصال كليه اجزاي با

  .دهد مان در مقابل نيروهاي وارده، به طور واحد واكنش نشان ميترتيب، كل ساخت

طراحان . دهند ها سهم نسبتاً زيادي از قيمت تمام شده ساختمان را به خود اختصاص مي نظر به اينكه سقف

 جويي در اند كه صرفه تر كردن آنها، ابداع و اجرا كرده هاي متنوعي را به منظور هرچه اقتصادي ساختمان، سيستم

هاي ساخت و ارتقاي كيفيت اجراي محورهاي  بندي، بهبود روش مصرف بتن و فوالد، كاهش يا حذف قالب
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در زير، روند اساسي اين مراحل پيشرفت به طور مختصر . دهند هاي انجام شده را تشكيل مي اساسي، كوشش

  .شود شرح داده مي

ز مقطع سقف كه در منطقة كششي قرار جويي در مصرف بتن و سبكتر كردن وزن سقف، قسمتي ا براي صرفه

گيرد، حذف و فقط آن مقدار از سطح مقطع بتن كه براي جاگذاري آرماتورهاي عرضي و كششي الزم  مي

اين كار به ويژه براي كاهش وزن مردة سقف و ساختمان، داراي اهميت خاصي . شود است، باقي گذاشته مي

شوند، تا مناطق فشاري و كششي مقطع  ديك به هم انتخاب ميمانده به حد كافي نز هاي باقي فاصله محل. است

اين روش منجر به طرح . بتني سقف به طور يكپارچه عمل كنند و سقف حالت اولية خود را از دست ندهد

 ها، به حدود  مصرف بتن در اين نوع سقف. بند، النه زنبوري مانند آنها گرديده است هاي مجوف، با پشت دال

تر شدن وزن  از طرف ديگر، به علت سبك. يابد مقدار اوليه، و وزن سقف نيز تقريباً به همين ميزان كاهش مي

  . اي شود جويي قابل مالحظه ها، در مصرف ميلگرد و هزينة اجراي بقية قسمتهاي باربر ساختمان، صرفه سقف

  :شود ير انجام ميهاي ز بندي براي ايجاد فضاهاي مجوف در دال، معموالً به روش قالب

هاي مجوف و  ها، از بلوك بندي محلهاي خالي و پر كردن آن محل در روش نخست، براي اجتناب از قالب

به اين منظور، مصالح پركننده را به فواصل معين روي قالب كف قرار داده و . شود سبك وزن استفاده مي

  .شود ريزي انجام مي كنند و سپس بتن ميلگردها را نصب مي

  .گردد آوري هستند، استفاده مي شيشه كه به راحتي قابل نصب و جمع هاي فلزي و يا پشم روش ديگر، از قالبدر 
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   سقف تيرچه و بلوك

كاهش بار مرده از  تيرچه و بلوك جزء دال هاي يك طرفه به حساب مي آيد كه در اين نوع سقف براي سقف

  .شود پر كردن سقف استفاده مي سفالي برايبتني يا ) مجوف( بلوك هاي توخالي بسيار سبك 

  

  كاربرد تيرچه و بلوك در ساختمان

اسكلت بتن ارمه استفاده مي  تيرچه و بلوك براي پوشش سقف ساختمان هاي اسكلت آجري و اسكلت فلزي و

 .دشو

 

  اما چرا جزء بهترين ها است ؟

  .باعث سبكي سقف مي گردد -۱

  .دارددوام خوب در مقابل آ تش سوزي  -۲

  .مقاومت خوبي در مقابل نيروهاي افقي مانند باد و زلزله دارد -۳

  .عايق صوتي خوبي است -۴

  .عايق حرارتي در مقابل سرما وگرماست -۵

  .عايق رطوبتي است -۶

 .گردد صاف و هموار بودن سطح زير و روي سقف پس از اجرا از ديگر محاسن اين نوع سقف محسوب مي -۷

  

  :نسقفها اين نوع سقف نيز داراي معايبي نيز هست كه عمده عيب آاما همانند ديگر 

  .اجراي آن نسبت به سقف هاي مشابه زمان زيادي نياز دارد -۱
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كه متاسفانه به اين موضوع اهميت چنداني  اجراي سقف تيرچه و بلوك نياز به نيروي ماهر و متخصص دارد -۲

  .داده نمي شود

  .است كه در دهانه هاي بزرگ نمي توان استفاده گرددو بزرگترين عيب اين سقف اين  -۳

  

  جدول ارتفاع بلوك و ضخامت سقف

  ارتفاع بلوك        ضخامت سقف

  :نكات مربوط به تيرچه ها

  .سانتيمتر است 12 تا8 اندازة عرض تيرچه ها: ۱نكته 

  .سانتيمتر است 4 ضخامت تيرچه ها معموال: ۲نكته 

  .آن را بوسيله ويبراتور خوب ويبره كنيمپس ازبتن ريزي تيرچه ها : ۳نكته 

كيلوگرم سيمان در متر 500 تا400 بتن داخل قالب فلزي يا سفالي جهت ساخت تيرچه با عيار: ۴نكته 

  .مكعب بتن ريز با مصالح سنگي ريزدانه تهيه شود

 .سانتيمتر شود50  فاصله محوروسط تا محوروسط تيرچه ديگر معموالً:۵نكته 

  

  بلوکسقف تيرچه و 

ر يدر ز. شود يز ميش ساخته نيرچه پيرچه و بلوک شامل تيسقف ت يفن يها يژگيها و و تياز محدود يپاره ا

 يها ش ساخته از قسمتيرچه پيت. رديگ ي، مورد بحث قرار م رچهيل دهنده خود تيتشک يمهم اجزا يها يژگيو

  :ابد ي يل مير تشکيز

   يعضو کشش  ۱-۱

  يعرض يلگردهايم  ۱-۲
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  يلگرد باالئيم  ۱-۳

  بتن پاشنه  ۱-۴

  

   يعضو کشش

در . شود  ين مييق محاسبه تعياز طر يکشش يلگردهايدو عدد بوده و سطح مقطع م يلگرد کششيحداقل تعداد م

م سخت و سخت ، از يفوالد ن ي، و برا ۰.۰۰۲۵فوالد نرم ، از  يبرا يلگرد کششيهر صورت ، سطح مقطع م

متر کمتر و از يليم ۸از  يلگرد کششيشود قطر م يه ميتوص. د کمتر باشد ينبا ريبرابر سطح مقطع جان ت ۰.۰۰۱۵

توان  يشتر باشد ، ميا بيمتر يسانت ۵.۵که ضخامت بتن پاشنه آنها  ييرچه هايدر مورد ت. شتر نباشديمتر بيليم ۱۶

بهتر آن  يوستگيو پدر مصرف فوالد  ييصرفه جو يبرا. ش داديمتر افزايليم ۲۰را به  يلگرد کششيحداکثر قطر م

 يلگردهايحداکثر سطح مقطع م. شود ياستفاده م يلگرد آجدار ، به عنوان عضو کششيبا بتن ، معموال از م

  .شتر باشدير بير مندرج در جدول زيد از مقاديدارد و نبا يبه نوع فوالد و بتن مصرف ي، بستگ يکشش

  

  شدن فوال بر حسب  يحد جار

 متر مربعيلوگرم بر سانتيک

۲۰۰ ۳۶۰۰ ۴۲۰۰    

 %۲.۱ %۲.۹۸ %۳.۴ متر مربعيلوگرم بر سانتيک ۲۵۰بتن  يتاب فشار

 %۲.۶ %۳.۷ %۴.۲ متر مربعيلوگرم بر سانتيک ۳۰۰بتن  يتاب فشار

 %۳ %۴.۲۴ %۴.۸۵ متر مربعيلوگرم بر سانتيک ۳۵۰بتن  يتاب فشار

  

  .مقادير باال بر حسب درصد سطح مقطع جان تير است
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د شده يمورد استفاده با مقاومت ق يلگردهايق مقاومت ميد از تطبينست که در عمل بايت ايحائز اهمار ينکته بس

  .نان حاصل کرديدر جدولها و محاسبات اطم

رچه يد در سرتاسر طول تيبا يلگرد طوليش از دو عدد، دو ميبه تعداد ب يکشش يلگردهايدر صورت استفاده از م

که  يمحاسبه و در مقطع يتوان با توجه به نمودار لنگر خمش يلگردها را ميه ميبق ازيطول مورد ن يابند ، وليادامه 

  .ست، قطع نمودياز نيمورد ن

 ۵رچه به اضافه ين دانه شن بتن مورد مصرف در پاشنه تيد از قطر بزرگترينبا يکشش يلگردهاين ميفاصله آزاد ب

  .متر کمتر باشديليم

متر کمتر باشد و يليم ۱۰د از يرچه ، به شرط وجود بلوک، نبايبتن پاشنه ت ياز لبه جانب يلگرد کششيفاصله م

در . متر کمتر باشديليم ۱۵د از ينبا) لگرد يم يرو يپوشش بتن( رچه ين تياز سطح پائ يلگرد کششيفاصله آزاد م

د يشک نباکف ياز قسمت باالئ يلگرد کششياستفاده شود ، فاصله آزاد م)  يقالب سفال( که از کفشک  يصورت

  .متر کمتر باشديليم ۱۰از 

 يداخل يفضاها يمورد استفاده برا يرچه هايلگردها که در باال شرح داده شد، مربوط به تيم يپوشش رو

ان يمواد ز يکه دارا ييا در فضاهايباز، مانند بالکن  يط هايرچه ها در محين تيکه ا يدر صورت. ساختمانهاست

متر در يليم ۱۵ه به ضخامت حداقل يمان پر مايه اندود ماسه سيک الي يابند، اجرايباشند، ادامه  يبتن م يآور برا

د حداقل يخورنده با يمهايا در اقلير است يفراگ يکه خورندگ يدر ساختمانهائ. است ير پوشش ، ضروريز

  .ش داديمتر افزايليم ۳۰لگردها رابه يم يرو يضخامت پوشش بتن

  

  يعرض يلگردهايم

  :شوند يم قرار دادهرچه ير در تيز يمنظورهالگردها جهت ين ميا
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   .رچه در هنگام حکل و نقليالزم جهت مقاومت ت)  يلخت(= ينرسين ايتام -۱

ش از به مقاومت يموقت ، پ يه گاه هاين تکيدر ب ين مقاومت الزم جهت تحمل بار بلوک و بتن پوششيتام -۲

  .دن بتنيرس

  )درجا (  يبتن پوششرچه و ين تيالزم ب يوستگين پيجهت تام -۳

 .رچهياز تيمورد ن ين مقاومت برشيتام -۴

 

 يد ميا منفرد توليشود که بصورت مضاعف  يم سخت استفاده مياز نوع فوالد نرم و ن يعرض يلگردهايم يبرا

  .شوند

فاصله دو  tعرض جان مقطع و  bwار شود که يکمتر اخت 0.0015bw.tد از ينبا يعرض يلگردهايسطح مقطع م

کند ، و در هر حال ،  ير مييمتر تغيليم ۱۰متر تا يليم ۵از  يعرض يلگردهايقطر م.است يمتوال يلگرد عرضيم

 ۶منفرد،  يلگرد عرضيبا م يخرپا يمتر ، و برايليم ۵مضاعف  يعرض يلگردهايبا م يخرپا يحداقل قطر برا

قطر . باشند يم سخت ميبه طور مضاعف و از نوع ن يعرض يلگردهاي، م ينيماش يدر مورد خرپا. متر استيليم

  .کند ير مييمتر تغيليم ۶ يال ۴ن ين نوع خرپاها بيا يعرض يلگردهايم

 يارتفاع خرپا. ستيدرجه کمتر ن ۴۵از  درجه است و معموالً ۳۰،  نسبت به خط افق يلگرد عرضيه ميحداقل زاو

فاصله . شود ين ميي، تع از دهانه مورد پوشش است ي، که خود تابع رچه معموال با توجه به ضخامت سقفيت

  .متر استيسانت ۲۰، حداکثر  رچه هايدر ت يمتوال يعرض يلگردهايم

  .شود يشده با تسمه استفاده م ي، از ورق خم کار يلگرد عرضيم ي، به جا رچه هاياز انواع ت يدر بعض
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  يلگرد باالئيم

رچه يت يخرپا در مرحله اول باربر يفشار يرويبه منظور تحمل ن) ا آجداريلگرد ساده يم( يلگرد باالئياز م

رچه و ضخامت يت يها، ارتفاع خرپا رچهيلگرد و طول دهانه، فاصله تيشود و قطر آن با توجه به نوع م ياستفاده م

  .ستمتر متفاوت ايليم ۱۲تا  ۶، از  يعرض يجوشکار ين فاصله هاي، همچنيبتن پوشش

 ير به عنوان راهنمايجدول ز. شود ياستفاده م ييلگرد بااليم يا ورق به جايها، از تسمه  رچهياز انواع ت يدر بعض

  :شود يه ميتوص ينير ماشيغ يرچه هايت يلگرد باالئين مييتع

  

 متريليم ۶ متر ۳تا دهانه 

 متريليم ۸ متر  ۴متر تا  ۳دهانه 

 ۵.۵متر تا  ۴دهانه 

 متر 

 متريليم ۱۰

 ۷متر تا  ۵.۵دهانه 

 متر 

 متريليم ۱۲

  

ش از دو يو امکان استقرار ب يکشش يلگردهايلگرد، به منظور مهار کردن مين ميا :اتصال يلگرد کمکيم

  .شود يرچه، به کار برده ميه پاشنه تيدر ناح يلگرد کششيم

 يلگردهايم. است يکشش يلگردهايمتر و طول آنها در حدود فاصله ميليم ۶اتصال،  يکمک يلگردهايقطر م

د يتول ياز کارخانه ها يدر بعض. گردند يگر نصب ميکدياز  يمتريسانت ۱۰۰تا  ۴۰اتصال در فواصل  يکمک

 يادامه م يلگرد کششيم يبتن پاشنه تا انتها ، معموالً شود ياستفاده م يرچه که جهت قالب بتن پاشنه از ناودانيت



١٢ 

 

نصب شود تا  يلگرد کششيم ياز دو انتها يمتريسانت ۱۲در فاصله  يلگرد کمکي، بهتر است مين موارددر ا. ابندي

، خرپا صدمه يکشش يلگردهايان شدن ميرچه جهت نمايسقف، و در صورت شکستن دو سر ت يهنگام اجرا

  .ندينب

  

توسط نقطه جوش  رچه، معموالًيت ين خرپايريو ز ييباال يو اعضا يعرض يلگردهاياتصال م: يجوشکار

خرپا استفاده کرد،  ي، جهت اتصال اعضاي مناسبتوان از هر نوع عمل جوشکار يالبته م. گردد ين ميتام

رچه کاسته نشود، مشخصات مربوط به يت يخرپا ي، از سطح مقطع اعضايمشروط بر آنکه در مرحله جوشکار

  .باشد يا خارجي يمعتبر داخل ين نامه هايد مطابق آئيبا يجوشکار

  

  تيرچه و ارتفاع تيرچه بتن پاشنه

يعنی (برابر حداقل عرض آنها باشد  ۵/۳و ارتفاع کل آنها نبايد بيشتر از  متريسانت ۱۰عرض بتن پاشنه  حداقل

بوده و  يزيباشد که قابل بتن ر يزانيد به ميارتفاع بتن پاشنه با ).سانتيمتر است ۳۵حداکثر ارتفاع مجاز تيرچه 

ن پس از قرار گرفتن يد و همچنين نمايتأم يجاد مقاومت در برابر آتش سوزيلگرد را جهت ايم يپوشش بتن رو

 ۱۶تا  ۱۰متر و عرض آن يسانت ۵/۵تا  ۵/۴ضخامت بتن پاشنه  معموالً. رچه همسطح گردديت يريبلوک با سطح ز

  .متر استيسانت

بتن پاشنه . گردد يم يزيبتن ر) کفشک( يسفال يميا در قالب داي يخرپا در قالب فلز يپاشنه پس از جاگذار

انحنا داشته  يرچه، در امتداد طوليت يو عمود يچنانچه سطوح افق. سقف دارد يدر نحوه اجرا يمهمار ينقش بس

کنواخت باشد تا يد صاف و ينگاه بلوک باينشم. مواجه خواهد گشت يبلوکها با مشکالت يباشند، جاگذار
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مناسب  يبعد ينازک کار ين سقف برايريرند و سطح زيکنواخت در محل خود قرار گيها به طور  بلوک

  .گردد

ک ي يل دهنده مخلوط بتن برايمواد تشک. متر مربع استيلوگرم بر سانتيک ۲۵۰بتن پاشنه،  يحداقل تاب فشار

  :شود يه مير توصيرچه به شرح زيمتر مکعب بتن پاشنه ت

  تريل ۱۲۰۰) متر يليم ۱۲تا (  ۱۲شن و ماسه تا 

  لوگرميک ۴۰۰ -۳۰۰مان يس

نوع بتن . و مرطوب نگهداشتن بتن معمول گردد يالزم جهت نگهدار يد مراقبت هاي، باي پاشنهزيپس از بتن ر

در . دارد يدر مقاومت سقف در مقابل آتش سوز يادير زي، تأثيکشش يلگردهايم يرو يو ضخامت پوشش بتن

م يتقستر  رچه کوتاهيب به دو تيرچه را از محل عيد آن تيوب و شکسته باشد، بايرچه معيکه بتن پاشنه ت يصورت

  .مجدد آن اقدام کرد يزيا نسبت به خرد کردن کامل بتن پاشنه و بتن رينمود، و 

ط يتوان، بسته به شرا يشده را م يزيرچه بتن ريو عدم استفاده از کفشک، ت يدر صورت استفاده از قالب فلز

د به دقت خرپا يبارچه يپاشنه ت يزيهنگام بتن ر. ساعت از قالب خود جدا کرد ۴۸تا  ۲۴ط پس از يحرارت مح

 يها يژگيکسان و طبق ويرچه به طور يدر تمام طول ت يلگرد کششيرد و ميا کفشک قرار گي يداخل قالب فلز

 working) يبه مقاومت عمل يزيروز پس از بتن ر ۱۰رچه در مدت يمعموال بتن ت. ت شودياد شده رعاي

strength  (رسد يخود م.  

ا ي يمعتبر داخل ين نامه هايد مطابق آئيشتر بايب يجاد کارائيکردن و ار يجهت زود گ يمشخصات مواد افزودن

  .باشد ين الملليب
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  رچه بلوکيسقف ت يايمزا

بتني يکپارچه آمده طاق ضربي و دال  –در زير مهمترين ويژگيهااي اين نوع سقف در مقايسه با سقف تيرآهن 

 :است

 .به علت مصرف بلوک تو خالي و حذف بتن ناحيه کششي در مصرف بتن صرفه جويي مي شود       )١

  .به علت توليد تيرچه و بلوک در کارخانه نيروي انساني کمتري مورد نياز است        )٢

  .طبقات کم نياز به جرثقيل نيست وزن تيرچه ها کم است به طوريکه توسط کارگران قابل نصب است و در        )٣

  .به علت پيش ساخته بودن تيرچه و بلوک نصب سقف بسيار آسان و سريع خواهد بود        )٤

قالب بندي زير سقف فقط به شمع بندي و نصب چهار تراش در فاصله هاي معين جهت تامين تکيه گاههاي        )٥

  .موقت تيرچه ها محدود ميشود 

  .از استارچه بتن ريزي مي شود و بتن کمتري نسبت به سقفهاي بتن آرمه معمولي مورد نيبه طور يکپ       )٦

  .بسيار خوب است ) زلزله  –باد ( مقاومت سقف اجرا شده با تيرچه بلوک در برابر نيروهاي افقي        )٧

  .به علت تو خالي بودن بلوک سقف عايق حرارتي و صوتي خوبي است        )٨

و بار مرده   مسطح بودن زير سقف در مقايسه با طاق ضربي ضخامت نازک کاري به حداقل مي رسد  به علت       )٩

  .سقف کمتر مي شود 

  .با توجه به مصرف کم فوالد از نظر اقتصادي مناسب است        )١٠

  

 :ها محاسبه وزن سقف

سازمان مديريت و  مبحث ششمو  ٥١٩نامه  آيينهاي ارائه شده توسط  ها طبق وزن واحد حجم وزن سقف: توجه 

هاي باالتر از  به وزن  ها، عمالً اگر چه ممكن است، بعلّت اجراي نادرست سقف. باشد برنامه ريزي كشور مي
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ها صحيح و قابل  ، ولي در هر صورت، ارقام فوق جهت مقايسه نسبي وزن سقفآنچه محاسبه شده است برسيم

   .باشد استناد مي

سقف  ،٥١٩نامه  طبق آيين(سقف كاذب سياك و استفاده از سقف كاذب گچي در صورت عدم استفاده از *

50  =كاذب گچي 
��

��
400هاي سياك حدود   وزن سقف)   

��

��
  .باشد مي  

  

 

 هاي داراي تيرچه بتني سقف 

 .شود سازمان برنامه و بودجه تعيين مي ۹۴نشريه شماره مشخصات اين نوع سقف بر اساس  - ۱



١۶ 

 

چنانچه فاصله . ميليمتر کفايت مي کند ۶در تمامي سقفهاي معرفي شده ، ميلگرد افت و حرارت با قطر  - ۲

ها بين هر دو تيرچه يک عدد و چنانچه فاصله  سانتيمتر باشد، در جهت تيرچه ۵۰ها تا  آکس تا آکس تيرچه

ها بين هر دو تيرچه دو عدد ميلگرد حرارتي  سانتيمتر باشد، در جهت تيرچه ۵۰ها بيش از  تيرچهآکس تا آکس 

 .بايستي اجرا گردد سانتيمتر يک عدد مي ۲۵ها هر  ميلگردهاي حرارتي در خالف جهت تيرچه. مورد نياز است

سطح مقطع ميلگردهاي کششي % ۱۵بايستي سطح مقطعي برابر  ها حداقل مي ميلگرد تقويت ممان منفي تيرچه - ۳

بايد توجه نمود که اين ميلگردها . همان تيرچه را دارا باشد و طول آنها از هر طرف يک پنجم طول تيرچه باشد

خورد  اين ميلگردها درون جان تيرچه خم نمي. اشتباه نکنيم) اتکاي سر تيرچه(را با ميلگردهاي تقويت برشي 

 .شود ها بسته مي رچهبلکه بصورت صاف به ميلگرد فوقاني تي

متر نيازي به کالف  ۴هاي زير  کيلوگرم بر متر مربع باشد ، در دهانه ۳۵۰در سقفهايي که بار زنده کمتر از  - ۴

 ۵.۳۰هاي بيش از  متر يک کالف مياني و در دهانه ۵.۳۰تا  ۴هاي بين  باشد و در دهانه نمي) Tie Beam(مياني 

در تمام اين حاالت حداقل سطح مقطع کل ميلگردهاي طولي کالفهاي . متر دو کالف مياني مورد نياز است

 .ها باشد مياني بايستي برابر نصف سطح مقطع ميلگرد کششي تيرچه

متر يک کالف مياني  ۴هاي زير  کيلوگرم بر متر مربع باشد ، در دهانه ۳۵۰در سقفهايي که بار زنده بيشتر از  - ۵

)Tie Beam (متر سه کالف مياني  ۷هاي بيش از  متر دو کالف مياني و در دهانه ۷ تا ۴هاي بين  و در دهانه

در تمام اين حاالت حداقل سطح مقطع کل ميلگردهاي طولي کالفهاي مياني بايستي برابر کل . مورد نياز است

 .ها باشد سطح مقطع ميلگرد کششي تيرچه

 .يستي طراحي گرددها براي هر طول تيرچه بصورت جداگانه با ميلگرد زيگزاگ تيرچه - ۶

برابر ضخامت سقف ، از اين سقفها استفاده  ۳۲اي معادل  توان تا دهانه در سقفهايي که خيز مطرح نباشد مي - ۷

برابر  ۲۶گاه گيردار باشند حداکثر دهانه مجاز  اما اگر خيز مطرح بوده و تيرهاي اسکلت داراي تکيه. نمود
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برابر ضخامت  ۲۰گاه ساده باشند حداکثر دهانه مجاز  ي تکيهضخامت سقف و در صورتيکه تيرهاي اسکلت دارا

 .باشد سقف مي

اتکاي سر (در اين سقفها چنانچه ميلگرد زيگزاگ براي برش انتهايي محاسبه شود، نيازي به تقويت برشگير  - ۸

يت برشي ولي در صورتيکه ميلگردهاي زيگزاگ برش انتهايي را جوابگو نباشند بايد از تقو. باشد نمي) تيرچه

 .طبق محاسبه استفاده نمود) اتکا(

دانستن اين نکته مهم است که محدوديت و تعدد انواع سقفهاي تيرچه و بلوک قابل اجرا دقيقاً : نکتة مهم 

هاي  هاي سقفي موجود در بازار دارد و از آنجا که بدليل حجم و وزن زياد بلوکه بستگي به وجود انواع بلوکه

باشد، بنابراين ممکن است  اي ديگر مقرون به صرفه نمي آن از يک نقطه کشور به نقطهسقفي عمالً حمل و نقل 

در بعضي نقاط کشور عمالً امکان اجراي برخي از سقفهاي معرفي شده زير بدليل نبودن بلوکه متناسب با آن 

هاي ديگري نيز اجرا وجود نداشته باشد و يا احياناً در بعضي مناطق عالوه بر سقفهاي معرفي شده زير بتوان سقف

گاه بنا ) مانند يونوليت(هاي سقفي با مواد ديگر  درضمن الزم به ذکر است که با استفاده توأم انواع بلوکه. نمود

  .توان سقفهايي با ارتفاع بيشتر نيز اجرا نمود به ضرورت مي

 

 R1: کد سقف 

 تيرچه بتني با بلوکه سفال: نوع سقف 

 سانتيمتر ۵۰ها  مرکز تا مرکز تيرچه -سانتيمتر  ۲۵: ارتفاع کل سقف           

  



١٨ 

 

 

 :محاسن 

 .باشد اين سقف داراي وزني متعادل در محدوده وزن سقفهاي کروميت مي - ۱

هاي کوچکتر اين اختالف قيمت کامال تأثير  قيمت تمام شده اين سقف معموال پايين است خصوصا در دهانه - ۲

 .تگذار اس

بدليل شمع بندي در حين اجرا اين سقف لرزش کمتري نسبت به سقفهاي کروميت و کامپوزيت دارد و به  - ۳

 .کند لحاظ عايق صوت و حرارت از سقفهاي کروميت و کامپوزيت بهتر عمل مي

 .دهد و به کاذب کاري نيازي ندارد سطح نسبتا صافي در زير سقف مي - ۴

  

 :نقاط ضعف احتمالي 

 .مشهودي را نمي توان براي اين سقف برشمرد نقطه ضعف
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 R2: کد سقف 

 تيرچه بتني با بلوکه سيماني: نوع سقف 

 سانتيمتر ۵۰ها  مرکز تا مرکز تيرچه -سانتيمتر  ۲۵: ارتفاع کل سقف 

 

 :محاسن 

 .قيمت تمام شده اين سقف نيز نسبت به ساير سقفها معموال پايين است - ۱

حين اجرا اين سقف لرزش کمتري نسبت به سقفهاي کروميت و کامپوزيت دارد و به  بدليل شمع بندي در - ۲

 .کند لحاظ عايق صوت و حرارت از سقفهاي کروميت و کامپوزيت بهتر عمل مي

 .دهد و به کاذب کاري نيازي ندارد سطح نسبتا صافي در زير سقف مي - ۳

  

 :نقاط ضعف احتمالي 

معموال . گردد تر است و جزو سقفهاي نسبتا سنگين محسوب مي سنگين R1اين سقف در مقايسه با سقف  - ۱

مثال زماني که بلوکه سفال سقف (نباشد  R1شود که امکان اجراي سقف  تنها زماني از اين سقف استفاده مي

R1 موجود نباشد( 
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جراي اين سقف در تقريباً برابر است در دهانه هاي بلند تر معموالً ا R3از آنجا که وزن اين سقف با سقف  -٢

 .مقرون به صرفه نخواهد بود R3مقايسه با سقف 

  

 R3: کد سقف 

 تيرچه بتني با بلوکه سفال: نوع سقف 

 سانتيمتر ۵۰ها  مرکز تا مرکز تيرچه -سانتيمتر  ۳۰: ارتفاع کل سقف 

  

 

 :محاسن 

دارد و به لحاظ عايق اين سقف لرزش کمتري نسبت به تمام سقفهاي معرفي شده و سقفهاي کامپوزيت  - ۱

 .کند صوت و حرارت از سقفهاي کروميت و کامپوزيت بهتر عمل مي

 .دهد و به کاذب کاري نيازي ندارد سطح نسبتا صافي در زير سقف مي - ۲

هاي بلندتر معموال اجريي اين سقف در  تقريبا برابر است در دهانه R2از آنجا که وزن اين سقف با سقف  - ۳

 .تر خواهد بود مقرون به صرفه و اصولي R2مقايسه با سقف 

 :نقاط ضعف احتمالي 

  .گردد محسوب مي  اين سقف جزو سقفهاي نسبتا سنگين
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 R4: کد سقف 

 تيرچه بتني با بلوکه سيماني: نوع سقف 

 سانتيمتر ۵۰ها  مرکز تا مرکز تيرچه -سانتيمتر  ۳۰: ارتفاع کل سقف 

 

 :محاسن 

نسبت به تمام سقفهاي معرفي شده و سقفهاي کامپوزيت دارد و به لحاظ عايق اين سقف نيز لرزش کمتري  - ۱

 .کند صوت و حرارت از سقفهاي کروميت و کامپوزيت بهتر عمل مي

 .سطح نسبتا صافي در زير سقف مييدهد و به کاذب کاري نيازي ندارد - ۲

 :نقاط ضعف احتمالي 

 .گردد محسوب مي  اين سقف جزو سقفهاي سنگين - ۱

 .معموال اجراي اين سقف با توجه به وزن آن توجيه اقتصادي ندارد - ۲

  

 R5: کد سقف 

   تيرچه بتني با بلوکه سفال: نوع سقف 

  متريسانت ۷۰ها  مرکز تا مرکز تيرچه -سانتيمتر  ۳۱: ارتفاع کل سقف 
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 :محاسن 

عايق صوت و حرارت از اين سقف لرزش کمتري نسبت به سقفهاي کروميت و کامپوزيت دارد و به لحاظ  - ۱

 .آنها بهتر عمل ميکند

 .دهد و به کاذب کاري نيازي ندارد سطح نسبتا صافي در زير سقف مي - ۲

هاي کوتاهتر به لحاظ اقتصادي  عالوه بر اينکه وزن کمتري دارد معموال در دهانه R3در مقايسه با سقف  - ۳

 .تر است مقرون به صرفه

 :نقاط ضعف احتمالي 

  .گردد محسوب مي  جزو سقفهاي نسبتا سنگين اين سقف - ۱

  

 تيسقف کامپوز

 ت شوندين سقف رعايا يکپارچگينکه يا ياز فوالد و بتن برا يبيهستند که ترک ييسقفها تيکمپوز يسقف ها

کند و  يدرست م يکپارچگيو  جاد کردهيا يريبا بتن درگ ين نبشيشود که ا ياستفاده م)ينبش(ر يشود از برشگ

 يبتن رو) لنگر زلزله(و با توجه به لنگر پوش  ياصل يرهايت ردار بودنيت به علت گيکمپوز يفرع يرهايچون ت

  .تواند به مقاومتش کمک کند ينم ياصل يرهايت
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 ييرهايبا ت هستند که در جهت مخالف يحرارت ييلگردهايت قرار دارند ميسقف کامپوز يکه رو ييلگردهايم

مانع  يفرع يرهايوبا جوش دادن به ت شود يت ميبا سقف کامپوز يريکپارچه شدن بتن و درگيباعث  يفرع

  .شود يترک خوردن بتن م

لون باعث راحت جدا ينا يزير شود و بعد از اتمام بتن ياستفاده م ياز تخته کوب ها معموالً ن سقفيا يبند قالب

 يد شمع کوبيشود که به علت محکم نبودن با ياستفاده م تيونوليموارد از  يشود و در برخ يشدن تخته ها م

 ياز فضا ميتوان يماند و ما نم ير سقف ميت زيونولينکه يگر ايل ديدارد و دل يشتريب ييکنند و مشکالت اجرا

م در ياستفاده کن يساتيعبور لوله تاس يهستند برا يآنها معموال زنبور يفرع ير هايت که تير سقف کامپوزيز

  .ستيحرارت باال ن يبرا يق خوبيضمن عا

وجود دارد و از  يخالئ تير سقف کامپوزين است که در زيت آنها اين مزيمهمتر يتخته کوب يقالب بند در

  .شود ياستفاده م يساتيتاس يلوله ها ين خال برايا

 ياز راهها يکي رچه بلوک است چونيت يآن نسبت به سقفها يت قدرتمنديسقف کامپوز يت هاياز مز يکي

ر يل برش گيت به دليباشد و سقف کامپوز يق سقف ميکردن رفتار ستون ها در هنگام زلزله از طرکپارچه ي

ن طور يجاد شده و در اطراف ستونها هم همين فوالد و بتن ايب يکپارچگي يفرع يرهايت ينصب شده رو يها

 .ستيگونه نن يا رچه بلوکيدر سقف ت يکپارچه دارند وليجه ستون ها در هنگام زلزله رفتار ينت در

کنند و معموال از  يعمل م رداريگ ياصل يرهايستم تمام تين سيد گفت در ايبا يخمش يستم هايدر باره س کال

د آنجا يجه بايباشند و در نت يلنگر م يچون اصال دارا)نباشد يالنه زنبور(کنند  يسالم استفاده م يل هايپروف

 ياستفاده از زنبور د در صورتيما با. ه گاهها وجود دارديک سوم تکيمم برش در يا لنگرماکزيثان م ويورق بزن

م يل ندارياست که ما پروف ين تنها وقتيم و ايکن يپر م م و ما هم وسط را پر کرده و هم گوشه رايآنجا را پر کن

  .ل استفاده شوديپروف مگرنه بهتر است از



٢۴ 

 

  تيت کُرميسقف کامپوز

گذاشتن  همراه با" شود و معموال يبا جان باز انجام م يرچه هايبا ت" نايکا عيدر امر تيمعمول کامپوز يستمهايس

ن سيستم قالب يدر ا. شود  يخته مير آن بتن يرو يموجودار به عنوان عرشه و آرماتور بند يک ورق فوالدي

ت، نظر بر آن يت کُرميستم قالب کامپوزيس يدر طراح. شود ياحاطه نم ز با بتنيماندگار است و قطعات جان ن

د يقالب با "اوال ن رويا از. تر باشد ين نامه ها ، هر چه ممکن اقتصادييق با آيعالوه بر سرعت و تطب بوده که

نمود و  يتر طراح يرچه با بتن پر شود که بتوان قطعات جان را اقتصاديت جان "ايثان قابل استفاده مداوم باشد،

ر يبا ت يا النه زنبوريساده  رآهنيران که با تيا ج دريت رايکامپوز يستمهايس. ز کاسته شوديلرزش سقف ن از

 .ستنديجان باز ن يشوند، دارا يورق استفاده م

 

 

در وهله اول قالب هاي سقف كرميت سه قطعه بوده و براي باز كردن ، قطعات آن بايد از يكديگر جدا مي شد، 

فوالد به  ير شکل ارتجاعييت تغيو استفاده از خاص ينه سازين قالب با بهيا اين شركت R&D با تحقيق بخش

  .ل شديکچارچه تبدي يقالب



٢۵ 

 

ن قالب يا. شود  يدر آورده م ر سقفيه بتن قالب از زيرچه ها قرار گرفته و بعد از گيرش اولين تيقالب در ب نيا

بارها قابل استفاده  يگردد و با دقت مختصر يم يآور ده و جمعيدارد و با سرعت چ ياديار زيمحاسن بس

 .ن شرکت مورد استفاده استيمختلف ا يقالب هم اکنون در پروژه ها نيا. است

استفاده از  رچه بلوک ويستم تيستم با سيق سيدستاوردها نشان داد که بهتر است جهت تطب ها و ين بررسيآخر

، فاصله ياقتصاد ييجه صرفه جوينت و در يدر دال فوقان يک جهته و حذف آرماتور خمشي يآرماتور حرارت

ن ييط آيگر شرايت دين قالب در آن است که با رعايت ايمز. باشد متر يسانت ۷۵رچه ها حداکثر يلب تلب با 

  .رچه را منظور نموديآرماتور دو جهته را حذف و فقط آرماتور عمود بر ت توان ينامه م

ه عرضه ارتفاع مختلف آماد د خود را به انتخاب مصرف کننده در فواصل ويجد ين شرکت قالبهاياکنون ا هم

متر،  يسانت ۲۵تا  ۲۰متر و با ارتفاع  يسانت ۹۵متر تا  يسانت ۸۵رچه ها حدود يفاصله محور به محور ت. نموده است

  .طول دهانه است در سازه و يمصرف يرآهنهايشرکت و نوع ت يدار و با مشاوره دفتر فنيانتخاب خر بسته به

  

 تيرچه کرميسقف ت

 يرچه هايدر ساخت ت. شود يب با بتن استفاده ميجان باز در ترک با يفوالد يرچه هايت از تيستم سقف کُرميس

 يپرکردن فضا يبرا. شود يلگرد خم شده در جان استفاده ميک ميز يو ن يتسمه، در بال تحتان کيمذکور از 

موقت  ي، قالب ها يرن، طاق ضربياستا يپل ،يمانيس يثابت مانند بلوک ها يرچه ها از قالب هاين تيب يخال

تا  يسانت ۷۳رچه ها بسته به نوع قالب از يفواصل ت. شود يپرکننده سبک استفاده م ا هريو ) ت يکامپوز( يفوالد

 .شود يپوشانده م متر بتن يسانت ۱۰ يال ۴ز با يسقف ن يراست ، رويمتر متغ يسانت ۱۰۰

رچه يباشدو ت ياز نمين سقف موردر يدر ز يچ نوع شمع بندين علت هيستا بوده و به هميها از نوع خود ا رچهيت

تحمل  ييسقف را به تنها ييقالب ها و عوامل اجرا س،يشوند که بتوانند وزن بتن خ يم يطراح يها به نحو



ک مقطع يبه صورت  با بتن يفوالد

 

ن سقف ياما ا. مرتفع شد يستم طاق ضرب

ر يدر ز ين آنها ضرورت استفاده از شمع بند

٢۶ 

فوالد يرچه هايرسد ، ت يمقاومت مشخصه خود م% ۷۵

  .کنند يده سقف را تحمل ممرده و زن يمختلط وارد عمل شده و بارها

 

  

  تيرچه و بلوک کُرم

ستم طاق ضربياز مشکالت س يبرخ يرچه و بلوک سنتيت يمتداول شدن سقف ها

ن آنها ضرورت استفاده از شمع بنديعمده تر د آوردند کهيرا به همراه خود پد

 

 .کنند

۷۵ن که بتن به يازا پس

مختلط وارد عمل شده و بارها

رچه و بلوک کُرميسقف ت

متداول شدن سقف ها ا

را به همراه خود پد يگريها مشکالت د

  .سقف است



 

با استفاده  ۱۳۶۳در سال . کنديل مي

رچه يسقف ت ب ثابت بكار مي رفت عمالً

 

ار يبس يعلت از سرعت اجرا نيندارند و به هم

 ير ميباربر امکان پذ يوارهايو د يبتن

٢٧ 

 

  

يز بر ساختمان تحميرا ن يادينه زير بودن هزيعالوه بر دست و پاگ

ب ثابت بكار مي رفت عمالًاين سيستم بعنوان قال در ت به جاي طاق ضربي كه قبالً

  .دش وارد بازار

 

 

ندارند و به هم يبه شمع بند يازيرچه ها نيبودن تستا يسقف به علت خود ا

بتن يفوالد ياسكلت ها ين سقف بر رويا ياجرا. باشد

  .باشد

 

عالوه بر دست و پاگ يبند شمع

ت به جاي طاق ضربي كه قبالًياز بلوك کُرم

وارد بازار تيوبلوک کُرم

سقف به علت خود ا نيا

باشد يبرخوردار م ييباال



 

 

  

  

 يپوکه ا يت و بلوک هايستفاده از قالب کامپوز

و کاهش فوالد % ۲۰رچه تا حدود 

٢٨ 

 

 

   ت

ستفاده از قالب کامپوزن شرکت هم زمان با يساختمان، ا ي

  .در ساختمان کرده است يمرياقدام به استفاده از مصالح پل

رچه تا حدود يرن نسوز در سقف باعث کاهش مصرف تياستا يپل

 .شود يم% ۷

 

تيکُرم يمريسقف پل

يسبک ساز يدر راستا

اقدام به استفاده از مصالح پل

پل يها استفاده از بلوک

۷سازه تا حدود  يمصرف



٢٩ 

 

 

در . گردد يم يياجرا ينه هايتجه کاهش هزيسرعت اجرا و درنش ين نوع سقف، باعث افزايا ياجرا سهولت

جاد يمناسب ا يارهايش. رديگ يصورت م يمالحظه ا قابل ييز صرفه جويحمل و نقل ن ينه هاين حال در هزيع

  .گردد ير سقف ميگچ و خاک در ز يوستگيپ ن بلوک ها باعثير ايشده در ز

 يها ين شرکت مشغول مطالعات و بررسيق و توسعه ايتحق، بخش يمريدر جهت بهبود استفاده از مصالح پل

  .باشد يشتر ميب

 

 تيکُرم يسقف ضرب

ن يهم متداول بوده و به يقديم استفاده از طاق قوس ياز زمان ها يار مصالح فشار به علت اجبار در استفاده

اشکاالت عمده در  وجود. داشته است رواج يطاق قوس يز به عنوان نوعين يستم طاق ضربيجهت استفاده از س

اد فوالد ين ستون ها و مصرف زيافراگم مناسب بيک ديجاد يا رآهن مانند عدميبا ت يضرب يعملکرد سقف ها

نسبت به » ت يکُرم يسقف ضرب« نه يبه يبا ارائه طرح ۱۳۵۶، باعث شد تا در سال  يمقدار باربر سه بايدر مقا

  .ستم اقدام گرددين سياصالح ا



٣٠ 

 

جاد کند و يستون ها ا نيافراگم مناسب بيک ديتواند  يسقف م يت وجود بتن رويکُرم يستم طاق ضربيس در

  .شود يم ييمصرف فوالد صرفه جو در ياديرچه ها مقدار زين به علت بازبودن جان تيهمچن

 

 

 

هم هاي كوچك و يا دور افتاده، هنوز  ، اما براي پروژهم در انبوه سازي استفاده نمي شوداگر چه از اين سيست

 .كاربرد دارد

  

  

  

 

   سقف کاذب

ت يکامپوز ين سقف هايبه بعد در اول ۱۳۶۵ يدر سالها يکيه به صورت قطعات پالستيکاذب اول يسقف ها

د که يباعث گرد) Creep(دن به گچ و خاک و خزش ياما گران بودن مصالح ، نچسب. ت به کار رفتيکُرم



٣١ 

 

 يتس در شکلها و فرمهايزه به صورت رابيدات ورق گالوانيگر انواع توليد ياز سو. د گرددياستفاده از آن مق

  . ن محصول سوق داديران ، ما را به سمت استفاده از ايدر ا) زهيورق گالوان(ه آن يد مواد اوليمختلف و تول

   

  يسه با دال بتنيستم در مقاين سيا يايمزا

ک يلو گرم پالستيک کيهر  –...) مان، سنگدانه، آب و فوالد يس(در سقف  يدر مصالح مصرف ييصرفه جو -۱

، با ضخامت يمجوف بادکنک يک دال بتنيرا با  يک دال بتنياگر  –شود  يلوگرم بتن مين صد کيگزي، جا

  باشد يدرصد کمتر م ۳۴حدودا  يدر سقف بادکنک يم ، مصالح مصرفيريکسان در نظر بگي

 )علت کاهش وزنبه (ن لرزه يمقاومت در برابر زم -۲

ساخت طره  - يانتخاب شکل مناسب سازه ا – يعمل در طرح معمار يجاد آزاديکاهش وزن سقف باعث ا -۳

ستم به علت در دست ين سيا يبا اجرا. گردد يکمتر م يه گاه هايبزرگ با تک يجاد دهانه هايا –بزرگتر  يها

. عمل نمود يشتريتوان با سهولت ب يم يداخل يو معمار يدر طراح يانيقابل مالحظه بدون ستون م يداشتن فضا

ن حال يدرصد بزرگتر را پوشاند و در ع ۴۰تا  يتوان دهانه ها ين نوع دال ميزان معادل فوالد و بتن با ايم يبرا

 .ات ساخت را انجام داديتر عمل يدرصد اقتصاد ۱۵

 يم توپر يسه برابر دال بتن يبادکنکت سقف يصلبن دو سقف ، يسه ايکسان در مقايبا در نظر گرفتن جرم  -۴



٣٢ 

 

 .باشد يضخامت دال مdه گاه ويرو تا تکيفاصله محل اعمال ن .باشد

 .خزش – ۵

ن نوع دال ها با دال يسه ايرا در مقا يچگونه تفاوت قابل توجهيشات متعدد هيگزارشات به دست آمده از آزما

  .دده يتوپر در خزش نشان نم يها

 .حمل و نقل ينه هايکاهش هز -۶

  )%۴۰ -% ۲۰( زمان کوتاهتر ساخت  -۷

 .تر ساختمان يد و طوالنيعمر مف -۸

کپارچه و ير ياس با الحاقات غينه ها در قيهز يش نسبيموجب افزا يستم سنتيکپارچه در سي يالحاقات سازه ها

برابر  ۱۰ستم در حدود ين سيا يرين طول عمر سازه با به کار گيبنابرا. گردد يستم مين سيض در ايقابل تعو

  .ض نموديد تعويرا با قطعات جد يميتوان در صورت لزوم قطعات مستهلک و قد يشتر شده و ميب

 يق صوتيت عايجه حاصل شده است که قابلين نتين نوع دال و دال توپر ، اين ايسه به عمل آمده بيدر مقا -۹

ن امر وجود ين علت ايمهم تر. (باشد يدال توپر مشتر از يب دسی بليک  زانين نوع دال ، دست کم به ميبودن ا

 .)باشد ين نوع دال ميا يانيم يها مجوف در المان يفضا

 


