
www.Naghsh-Negar.ir 

 

١ 

 

  واحد چالوس

  

  :موضوع

  انواع سقف ها
  

   آئين نامه ساختماني: درس

  

  :استاد 

  مهندس آتش بندجناب آقاي 
  

  : ياندانشجو

  جواد محمدي ويسرودي

  :نام رشته 

  )كارداني(عمران
 87پاييز 

  



www.Naghsh-Negar.ir 

 

٢ 

 

  

  

 



www.Naghsh-Negar.ir 

 

٣ 

 

 

 آنهاآشنايي با سقفها و عملكرد 

سقف ها به فضا آسايش  .ديوارها مي توانند هر فضايي را محصور نمايند ، اما سقف هر فضايي را امن مي نمايد 

به كمك سقف ها  .مي بخشند و آنها را از هجوم عوامل طبيعي مانند آفتاب و برف و باران حفظ مي نمايند 

ختمان را به طبقات متعدد تقسيم نماييم در همانطور كه در يك قفسه كتابخانه ديده مي شود مي توانيم سا

حقيقت ، ديوارها محيط اطراف خود را در جهت افقي تقسيم مي كنند و سقف ها محيط را در جهت قايم 

 .تقسيم مي نمايند

 :مهم ترين ويژگي هاي يك سقف را مي توان به ترتيب زير برشمرد 

ايي كه قرار است سقف تحمل نمايد كه عمده ترين مقاومت و پايداري آن در برابر نيروهاي وزن خود و باره

  .آن در بام بار برف مي باشد 

       .سقف بايد به وسيله مصالح عايق مانع از عبور رطوبت به داخل فضا شود  :مقاومت در برابر آب و هوا 

ما و سرما همچنين مقاومت در برابر گر .دوام قطعات و اجزاي مختلف تشكيل دهنده سقف در برابر فرسودگي

 .و آتش سوزي از جمله ويژگيهاي يك سقف مناسب است 

هر سقفي از لحاظ نوع ساخت و عملكرد سازه اي با توجه به شرايط مي تواند به طرق مختلفي طراحي و اجرا 

 :گردد،كه از آن جمله اند 

 سقف طاق ضربي  )الف  �
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 سقف چوبي )ب  �

  يكطرفه ، )دال ها  (ج  �

 لوكدوطرفه و تيرچه ب �

 سقف هاي كمپوزيت )د  �

 سقف هاي خرپايي يا فضايي )ه  �

الزم به ذكر است كه سقف هاي تيرچه بلوك كه خود نوعي دال يكطرفه مي باشد ، از سه عنصر دال ، تيرچه و 

 .بلوك تشكيل يافته كه تيرچه ها و بلوك ها خود انواع مختلفي دارند 

  :پركنندگي دارند انواع مختلفي دارد ازجمله  بلوك ها كه نقش باربري ندارند و فقط خاصيت

 بلوك هاي بتني 

 بلوك هاي سفالي 

 بلوك هاي پالستوفوم 

 :تيرچه ها نيز چند نوع مختلف دارند 

 تيرچه هاي پيش كشيده  •

 تيرچه هاي پس كشيده  •
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 تيرچه هاي پيش تنيده •

  

 :هاي بتني  انواع سقف

ها، سقفهاي بتني هستند كه نقش اساسي آنها انتقال نيـروهاي  اختماندهندة انواع س يكي از اجزاي اصلي تشكيل

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

اين ترتيب، كل  به يكديگر، موجب تقويت آنها شده و به) ستونها و ديوارها(ضمن، اتصال كليه اجزاي بابر قائم 

  .دهد ساختمان در مقابل نيروهاي وارده، به طور واحد واكنش نشان مي

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

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

بندي، بهبود روشهاي ساخت و ارتقاي كيفيت اجراي محورهاي  مصرف بتن و فوالد، كاهش يا حذف قالب

در زير، روند اساسي اين مراحل پيشرفت به طور مختصر شرح . دهند اساسي، كوششهاي انجام شده را تشكيل مي

  .شود داده مي

وزن سقف، قسمتي از مقطع سقف كه در منطقة كششي قرار جويي در مصرف بتن و سبكتر كردن  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  ه به حد كافي نزديك به هم انتخاب ميماند فاصله محلهاي باقي. است

اين روش منجر به طرح . بتني سقف به طور يكپارچه عمل كنند و سقف حالت اولية خود را از دست ندهد
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3مصرف بتن در اين نوع سقفها، به حدود . بند، النه زنبوري مانند آنها گرديده است دالهاي مجوف، با پشت

1

 

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

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

  :شود نجام ميبندي براي ايجاد فضاهاي مجوف در دال، معموالً به روشهاي زير ا قالب

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

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

  .شود ريزي انجام مي كنند و سپس بتن نصب مي

  گردد آوري هستند، استفاده مي شيشه كه به راحتي قابل نصب و جمع يگر، از قالبهاي فلزي و يا پشمدر روش د

  

   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

 0كردن سقف استفاده مي شود پر بتني يا سفالي براي) مجوف( بلوك هاي توخالي بسيار سبك 

  

  كاربرد تيرچه و بلوك در ساختمان

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

 .مي شود
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 اما چرا جزء بهترين ها است ؟

 باعث سبكي سقف مي گردد :1

 دوام خوب در مقابل آ تش سوزي دارد :2

 خوبي در مقابل نيروهاي افقي مانند باد و زلزله دارد مقاومت :3

 عايق صوتي خوبي است :4

 عايق حرارتي در مقابل سرما وگرماست :5

 عايق رطوبتي است :6

 صاف و هموار بودن سطح زير و روي سقف پس از اجرا از ديگر محاسن اين نوع سقف محسوب مي گردد :7

 :داراي معايبي نيز هست كه عمده عيب آناما همانند ديگر سقفها اين نوع سقف نيز 

 اجراي آن نسبت به سقف هاي مشابه زمان زيادي نياز دارد :1

كه متاسفانه به اين موضوع اهميت چنداني  اجراي سقف تيرچه و بلوك نياز به نيروي ماهر و متخصص دارد:2

  داده نمي شود

 نمي توان استفاده گرددو بزرگترين عيب اين سقف اين است كه در دهانه هاي بزرگ  :3

  

 جدول ارتفاع بلوك و ضخامت سقف

 

 ارتفاع بلوك        ضخامت سقف

   25                  18 

   30                          22 
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 :نكات مربوط به تيرچه ها

 .سانتيمتر است 12 تا8 اندازة عرض تيرچه ها :1نكته 

 .سانتيمتر است 4 ضخامت تيرچه ها معموال :2نكته 

 .پس ازبتن ريزي تيرچه ها آن را بوسيله ويبراتور خوب ويبره كنيم :3نكته 

كيلوگرم سيمان در متر 500تا400 بتن داخل قالب فلزي يا سفالي جهت ساخت تيرچه با عيار :4نكته 

 .مكعب بتن ريز با مصالح سنگي ريزدانه تهيه شود

 .سانتيمتر شود50 وروسط تا محوروسط تيرچه ديگر معموالفاصله مح:5نكته 

  

  

  سقف تيرچه و بلوك

در زير . پاره اي از محدوديت ها و ويژگيهاي فني سقف تيرچه و بلوك شامل تيرچه پيش ساخته نيز مي شود

ي تيرچه پيش ساخته از قسمت ها. ويژگيهاي مهم اجزاي تشكيل دهنده خود تيرچه ، مورد بحث قرار مي گيرد

  :زير تشكيل مي يابد 

  عضو كششي   1-1

  ميلگردهاي عرضي  1-2

  ميلگرد باالئي  1-3

  بتن پاشنه  1-4
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  عضو كششي 

در . حداقل تعداد ميلگرد كششي دو عدد بوده و سطح مقطع ميلگردهاي كششي از طريق محاسبه تعيين مي شود 

، و براي فوالد نيم سخت و سخت ، از  0.0025هر صورت ، سطح مقطع ميلگرد كششي براي فوالد نرم ، از 

ميليمتر كمتر و از  8توصيه مي شود قطر ميلگرد كششي از . برابر سطح مقطع جان تير نبايد كمتر باشد  0.0015

سانتيمتر يا بيشتر باشد ، مي توان  5.5در مورد تيرچه هايي كه ضخامت بتن پاشنه آنها . ميليمتر بيشتر نباشد 16

براي صرفه جويي در مصرف فوالد و پيوستگي بهتر آن . ميليمتر افزايش داد 20كششي را به حداكثر قطر ميلگرد 

حداكثر سطح مقطع ميلگردهاي . با بتن ، معموال از ميلگرد آجدار ، به عنوان عضو كششي استفاده مي شود

  .شتر باشدكششي ، بستگي به نوع فوالد و بتن مصرفي دارد و نبايد از مقادير مندرج در جدول زير بي

  

  

  حد جاري شدن فوال بر حسب 

 كيلوگرم بر سانتيمتر مربع

200 3600 4200    

 %2.1 %2.98 %3.4 كيلوگرم بر سانتيمتر مربع 250تاب فشاري بتن 

 %2.6 %3.7 %4.2 كيلوگرم بر سانتيمتر مربع 300تاب فشاري بتن 

 %3 %4.24 %4.85 كيلوگرم بر سانتيمتر مربع 350تاب فشاري بتن 

  

  .مقادير باال بر حسب درصد سطح مقطع جان تير است
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نكته بسيار حائز اهميت اينست كه در عمل بايد از تطبيق مقاومت ميلگردهاي مورد استفاده با مقاومت قيد شده 

  .در جدولها و محاسبات اطمينان حاصل كرد

طولي بايد در سرتاسر طول  در صورت استفاده از ميلگردهاي كششي به تعداد بيش از دو عدد ، دو ميلگرد

تيرچه ادامه يابند ، ولي طول مورد نياز بقيه ميلگردها را مي توان با توجه به نمودار لنگر خمشي محاسبه و در 

  .مقطعي كه مورد نياز نيست ، قطع نمود

 5اضافه فاصله آزاد بين ميلگردهاي كششي نبايد از قطر بزرگترين دانه شن بتن مورد مصرف در پاشنه تيرچه به 

  .ميليمتر كمتر باشد

ميليمتر كمتر باشد و  10فاصله ميلگرد كششي از لبه جانبي بتن پاشنه تيرچه ، به شرط وجود بلوك ، نبايد از 

در . ميليمتر كمتر باشد  15نبايد از ) پوشش بتني روي ميلگرد ( فاصله آزاد ميلگرد كششي از سطح پائين تيرچه 

استفاده شود ، فاصله آزاد ميلگرد كششي از قسمت باالئي كفشك نبايد ) لي قالب سفا( صورتي كه از كفشك 

  .ميليمتر كمتر باشد 10از 

پوشش روي ميلگردها كه در باال شرح داده شد ، مربوط به تيرچه هاي مورد استفاده براي فضاهاي داخلي 

در فضاهايي كه داراي مواد زيان  در صورتي كه اين تيرچه ها در محيط هاي باز ، مانند بالكن يا. ساختمانهاست

ميليمتر  15آور براي بتن مي باشند ، ادامه يابند ، اجراي يك اليه اندود ماسه سيمان پر مايه به ضخامت حداقل 

در ساختمانهائي كه خورندگي فراگير است يا در اقليمهاي خورنده بايد حداقل . در زير پوشش ، ضروري است

  .ميليمتر افزايش داد 30ا رابه ضخامت پوشش بتني روي ميلگرده

  

  ميلگردهاي عرضي

  :اين ميلگردها جهت منظورهاي زير در تيرچه منظور مي شوند
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   .الزم جهت مقاومت تيرچه در هنگام حكل و نقل) لختي (=تامين اينرسي  .1

تامين مقاومت الزم جهت تحمل بار بلوك و بتن پوششي در بين تكيه گاه هاي موقت ، پيش  .2

  .رسيدن بتن از به مقاومت

  )درجا ( جهت تامين پيوستگي الزم بين تيرچه و بتن پوششي  .3

 .تامين مقاومت برشي مورد نياز تيرچه .4

 

براي ميلگردهاي عرضي از نوع فوالد نرم و نيم سخت استفاده مي شود كه بصورت مضاعف يا منفرد توليد مي 

  .شوند

فاصله  tعرض جان مقطع و  bwتيار شود كه كمتر اخ 0.0015bw.tسطح مقطع ميلگردهاي عرضي نبايد از 

ميليمتر تغيير مي كند ، و در هر حال ،  10ميليمتر تا  5قطر ميلگردهاي عرضي از .دو ميلگرد عرضي متوالي است

 6ميليمتر ، و براي خرپاي با ميلگرد عرضي منفرد،  5حداقل قطر براي خرپاي با ميلگردهاي عرضي مضاعف 

قطر . پاي ماشيني ، ميلگردهاي عرضي به طور مضاعف و از نوع نيم سخت مي باشنددر مورد خر. ميليمتر است

  .ميليمتر تغيير مي كند 6الي  4ميلگردهاي عرضي اين نوع خرپاها بين 

ارتفاع . درجه كمتر نيست 45درجه است و معموال از  30حداقل زاويه ميلگرد عرضي نسبت به خط افق ، 

. ضخامت سقف ، كه خود تابعي از دهانه مورد پوشش است ، تعيين مي شود خرپاي تيرچه معموال با توجه به

  .سانتيمتر است 20فاصله ميلگردهاي عرضي متوالي در تيرچه ها ، حداكثر 

  .در بعضي از انواع تيرچه ها ، به جاي ميلگرد عرضي ، از ورق خم كاري شده با تسمه استفاده مي شود

  

  ميلگرد باالئي
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به منظور تحمل نيروي فشاري خرپا در مرحله اول باربري تيرچه ) ميلگرد ساده يا آجدار  (از ميلگرد باالئي 

استفاده مي شود و قطر آن با توجه به نوع ميلگرد و طول دهانه ، فاصله تيرچه ها ، ارتفاع خرپاي تيرچه و 

  ست ميليمتر متفاوت ا 12تا  6ضخامت بتن پوششي ، همچنين فاصله هاي جوشكاري عرضي ، از 

جدول زير به عنوان . در بعضي از انواع تيرچه ها ، از تسمه يا ورق به جاي ميلگرد بااليي استفاده مي شود

  :راهنماي تعيين ميلگرد باالئي تيرچه هاي غير ماشيني توصيه مي شود

  

  

 ميليمتر 6 متر 3تا دهانه 

 ميليمتر 8 متر  4متر تا  3دهانه 

 5.5متر تا  4دهانه 

 متر 

 يمترميل 10

 7متر تا  5.5دهانه 

 متر 

 ميليمتر 12

  

اين ميلگرد ، به منظور مهار كردن ميلگردهاي كششي و امكان استقرار بيش از دو  :ميلگرد كمكي اتصال 

  .ميلگرد كششي در ناحيه پاشنه تيرچه ، به كار برده مي شود

ميلگردهاي . گردهاي كششي استميليمتر و طول آنها در حدود فاصله ميل 6قطر ميلگردهاي كمكي اتصال ، 

در بعضي از كارخانه هاي توليد . سانتيمتري از يكديگر نصب مي گردند 100تا  40كمكي اتصال در فواصل 
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تيرچه كه جهت قالب بتن پاشنه از ناوداني استفاده مي شود ، معموال بتن پاشنه تا انتهاي ميلگرد كششي ادامه مي 

سانتيمتري از دو انتهاي ميلگرد كششي نصب شود تا  12يلگرد كمكي در فاصله در اين موارد ، بهتر است م. يابند

هنگام اجراي سقف ، و در صورت شكستن دو سر تيرچه جهت نمايان شدن ميلگردهاي كششي ، خرپا صدمه 

  .نبيند

  

اتصال ميلگردهاي عرضي و اعضاي بااليي و زيرين خرپاي تيرچه ، معموال توسط نقطه جوش : جوشكاري 

البته مي توان از هر نوع عمل جوشكاري مناسب ، جهت اتصال اعضاي خرپا استفاده كرد ، . مين مي گرددتا

مشروط بر آنكه در مرحله جوشكاري ، از سطح مقطع اعضاي خرپاي تيرچه كاسته نشود ، مشخصات مربوط به 

  .جوشكاري بايد مطابق آئين نامه هاي معتبر داخلي يا خارجي باشد

  

  بتن پاشنه

ارتفاع بتن پاشنه . برابر ضخامت سقف كمتر باشد)  3.5/1( سانتيمتر است و نبايد از   10داقل عرض بتن پاشنه ح

بايد به ميزاني باشد كه قابل بتن ريزي بوده و پوشش بتن روي ميلگرد را جهت ايجاد مقاومت در برابر آتش 

معموال ضخامت . ي تيرچه همسطح گرددسوزي تأمين نمايد و همچنين پس از قرار گرفتن بلوك با سطح زير

  .سانتيمتر است 16تا  10سانتيمتر و عرض آن  5.5تا  4.5بتن پاشنه 

بتن پاشنه . بتن ريزي مي گردد) كفشك ( پاشنه پس از جاگذاري خرپا در قالب فلزي يا در قالب دايمي سفالي 

تيرچه ، در امتداد طولي انحنا داشته  چنانچه سطوح افقي و عمودي. نقش بسيار مهمي در نحوه اجراي سقف دارد

نشمينگاه بلوك بايد صاف و يكنواخت باشد تا . باشند ، جاگذاري بلوكها با مشكالتي مواجه خواهد گشت

  .بلوكها به طور يكنواخت در محل خود قرار گيرند و سطح زيرين سقف براي نازك كاري بعدي مناسب گردد
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مواد تشكيل دهنده مخلوط بتن براي يك . گرم بر سانتيمتر مربع استكيلو 250حداقل تاب فشاري بتن پاشنه ، 

  :متر مكعب بتن پاشنه تيرچه به شرح زير توصيه مي شود 

  

  ليتر 1200) ميليمتر  12تا (  12شن و ماسه تا 

  كيلوگرم 400 -300سيمان 

نوع بتن . معمول گردد پس از بتن ريزي پاشنه ، بايد مراقبت هاي الزم جهت نگهداري و مرطوب نگهداشتن بتن

. و ضخامت پوشش بتني روي ميلگردهاي كششي ، تأثير زيادي در مقاومت سقف در مقابل آتش سوزي دارد

در صورتي كه بتن پاشنه تيرچه معيوب و شكسته باشد، بايد آن تيرچه را از محل عيب به دو تيرچه كوتاهتر 

  .بتن ريزي مجدد آن اقدام كرد تقسيم نمود، و يا نسبت به خرد كردن كامل بتن پاشنه و

در صورت استفاده از قالب فلزي و عدم استفاده از كفشك، تيرچه بتن ريزي شده را مي توان، بسته به شرايط 

هنگام بتن ريزي پاشنه تيرچه بايد به دقت خرپا . ساعت از قالب خود جدا كرد 48تا  24حرارت محيط پس از 

ميلگرد كششي در تمام طول تيرچه به طور يكسان و طبق ويژگيهاي   داخل قالب فلزي يا كفشك قرار گيرد و

 working)روز پس از بتن ريزي به مقاومت عملي  10معموال بتن تيرچه در مدت . ياد شده رعايت شود

strength) خود مي رسد.  

تبر داخلي يا مشخصات مواد افزودني جهت زود گير كردن و ايجاد كارائي بيشتر بايد مطابق آئين نامه هاي مع

  بين المللي باشد

  

  مزاياي سقف تيرچه بلوك
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طاق ضربي و دال بتني يكپارچه آمده  –در زير مهمترين ويژگيهااي اين نوع سقف در مقايسه با سقف تيرآهن 

 :است

 .ي و حذف بتن ناحيه كششي در مصرف بتن صرفه جويي مي شودبه علت مصرف بلوك تو خال       )1

  .به علت توليد تيرچه و بلوك در كارخانه نيروي انساني كمتري مورد نياز است        )2

وزن تيرچه ها كم است به طوريكه توسط كارگران قابل نصب است و در طبقات كم نياز به        )3

  .جرثقيل نيست 

  .ه بودن تيرچه و بلوك نصب سقف بسيار آسان و سريع خواهد بود به علت پيش ساخت       )4

قالب بندي زير سقف فقط به شمع بندي و نصب چهار تراش در فاصله هاي معين جهت تامين تكيه        )5

  .گاههاي موقت تيرچه ها محدود ميشود 

مه معمولي مورد نياز به طور يكپارچه بتن ريزي مي شود و بتن كمتري نسبت به سقفهاي بتن آر       )6

  .است 

  .بسيار خوب است ) زلزله  –باد ( مقاومت سقف اجرا شده با تيرچه بلوك در برابر نيروهاي افقي        )7

  .به علت تو خالي بودن بلوك سقف عايق حرارتي و صوتي خوبي است        )8

اري به حداقل مي رسد به علت مسطح بودن زير سقف در مقايسه با طاق ضربي ضخامت نازك ك       )9

  .و بار مرده سقف كمتر مي شود    

  .با توجه به مصرف كم فوالد از نظر اقتصادي مناسب است        )10

  

 :ها محاسبه وزن سقف
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سازمان مديريت  و مبحث ششم 519نامه  آيينهاي ارائه شده توسط  وزن سقفها طبق وزن واحد حجم: توجه 

به وزنهاي باالتر از   ه ممكن است ، بعلّت اجراي نادرست سقفها ، عمالًاگر چ. باشد و برنامه ريزي كشور مي

ها صحيح و  آنچه محاسبه شده است برسيم ، ولي در هر صورت ، ارقام فوق جهت مقايسه نسبي وزن سقف

   .باشد قابل استناد مي

،سقف  519 نامه طبق آيين(در صورت عدم استفاده از سقف كاذب سياك و استفاده از سقف كاذب گچي *

  .باشد مي  هاي سياك حدود   وزن سقف)    =كاذب گچي 
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 سقفهاي داراي تيرچه بتني 

 .شود سازمان برنامه و بودجه تعيين مي 94مشخصات اين نوع سقف بر اساس نشريه شماره  - 1

چنانچه فاصله . ميليمتر كفايت مي كند 6معرفي شده ، ميلگرد افت و حرارت با قطر در تمامي سقفهاي  - 2

ها بين هر دو تيرچه يك عدد و چنانچه فاصله  سانتيمتر باشد، در جهت تيرچه 50ها تا  آكس تا آكس تيرچه
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لگرد حرارتي ها بين هر دو تيرچه دو عدد مي سانتيمتر باشد، در جهت تيرچه 50ها بيش از  آكس تا آكس تيرچه

 .بايستي اجرا گردد سانتيمتر يك عدد مي 25ها هر  ميلگردهاي حرارتي در خالف جهت تيرچه. مورد نياز است

سطح مقطع ميلگردهاي كششي % 15بايستي سطح مقطعي برابر  ها حداقل مي ميلگرد تقويت ممان منفي تيرچه - 3

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

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

 .شود ها بسته مي بلكه بصورت صاف به ميلگرد فوقاني تيرچه

متر نيازي به كالف  4هاي زير  لوگرم بر متر مربع باشد ، در دهانهكي 350در سقفهايي كه بار زنده كمتر از  - 4

 5.30هاي بيش از  متر يك كالف مياني و در دهانه 5.30تا  4هاي بين  باشد و در دهانه نمي) Tie Beam(مياني 

در تمام اين حاالت حداقل سطح مقطع كل ميلگردهاي طولي كالفهاي . متر دو كالف مياني مورد نياز است

 .ها باشد اني بايستي برابر نصف سطح مقطع ميلگرد كششي تيرچهمي

متر يك كالف مياني  4هاي زير  كيلوگرم بر متر مربع باشد ، در دهانه 350در سقفهايي كه بار زنده بيشتر از  - 5

)Tie Beam (ي متر سه كالف ميان 7هاي بيش از  متر دو كالف مياني و در دهانه 7تا  4هاي بين  و در دهانه

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

 .ها باشد سطح مقطع ميلگرد كششي تيرچه

 .ها براي هر طول تيرچه بصورت جداگانه بايستي طراحي گردد ميلگرد زيگزاگ تيرچه - 6

برابر ضخامت سقف ، از اين سقفها استفاده  32اي معادل  دهانهتوان تا  در سقفهايي كه خيز مطرح نباشد مي - 7

برابر  26گاه گيردار باشند حداكثر دهانه مجاز  اما اگر خيز مطرح بوده و تيرهاي اسكلت داراي تكيه. نمود
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برابر ضخامت  20گاه ساده باشند حداكثر دهانه مجاز  ضخامت سقف و در صورتيكه تيرهاي اسكلت داراي تكيه

 .باشد سقف مي

اتكاي سر (در اين سقفها چنانچه ميلگرد زيگزاگ براي برش انتهايي محاسبه شود، نيازي به تقويت برشگير  - 8

ولي در صورتيكه ميلگردهاي زيگزاگ برش انتهايي را جوابگو نباشند بايد از تقويت برشي . باشد نمي) تيرچه

 .طبق محاسبه استفاده نمود) اتكا(

نكته مهم است كه محدوديت و تعدد انواع سقفهاي تيرچه و بلوك قابل اجرا دقيقاً  دانستن اين: نكتة مهم 

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

ابراين ممكن است باشد، بن اي ديگر مقرون به صرفه نمي سقفي عمالً حمل و نقل آن از يك نقطه كشور به نقطه

در بعضي نقاط كشور عمالً امكان اجراي برخي از سقفهاي معرفي شده زير بدليل نبودن بلوكه متناسب با آن 

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

گاه بنا ) مانند يونوليت(هاي سقفي با مواد ديگر  توأم انواع بلوكهدرضمن الزم به ذكر است كه با استفاده . نمود

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

 R1: كد سقف                                                    

 تيرچه بتني با بلوكه سفال: نوع سقف 

 سانتيمتر 50ها  مركز تا مركز تيرچه -سانتيمتر  25: ارتفاع كل سقف           
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 :محاسن 

 .باشد اين سقف داراي وزني متعادل در محدوده وزن سقفهاي كروميت مي - 1

هاي كوچكتر اين اختالف قيمت كامال تأثير  قيمت تمام شده اين سقف معموال پايين است خصوصا در دهانه - 2

 .گذار است

حين اجرا اين سقف لرزش كمتري نسبت به سقفهاي كروميت و كامپوزيت دارد و به بدليل شمع بندي در  - 3

 .كند لحاظ عايق صوت و حرارت از سقفهاي كروميت و كامپوزيت بهتر عمل مي

 .دهد و به كاذب كاري نيازي ندارد سطح نسبتا صافي در زير سقف مي - 4

  

 :نقاط ضعف احتمالي 

 .اين سقف برشمردنقطه ضعف مشهودي را نمي توان براي 

  

 R2: كد سقف 

 تيرچه بتني با بلوكه سيماني: نوع سقف 
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 سانتيمتر 50ها  مركز تا مركز تيرچه -سانتيمتر  25: ارتفاع كل سقف 

 

 :محاسن 

 .قيمت تمام شده اين سقف نيز نسبت به ساير سقفها معموال پايين است - 1

نسبت به سقفهاي كروميت و كامپوزيت دارد و به  بدليل شمع بندي در حين اجرا اين سقف لرزش كمتري - 2

 .كند لحاظ عايق صوت و حرارت از سقفهاي كروميت و كامپوزيت بهتر عمل مي

 .دهد و به كاذب كاري نيازي ندارد سطح نسبتا صافي در زير سقف مي - 3

  

 :نقاط ضعف احتمالي 

معموال . گردد بتا سنگين محسوب ميتر است و جزو سقفهاي نس سنگين R1اين سقف در مقايسه با سقف  - 1

مثال زماني كه بلوكه سفال سقف (نباشد  R1شود كه امكان اجراي سقف  تنها زماني از اين سقف استفاده مي

R1 موجود نباشد( 

تقريباً برابر است در دهانه هاي بلند تر معموالً اجراي اين سقف در  R3از آنجا كه وزن اين سقف با سقف  -2

 .مقرون به صرفه نخواهد بود R3 مقايسه با سقف
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 R3: كد سقف 

 تيرچه بتني با بلوكه سفال: نوع سقف 

 سانتيمتر 50ها  مركز تا مركز تيرچه -سانتيمتر  30: ارتفاع كل سقف 

  

 

 :محاسن 

اين سقف لرزش كمتري نسبت به تمام سقفهاي معرفي شده و سقفهاي كامپوزيت دارد و به لحاظ عايق  - 1

 .كند از سقفهاي كروميت و كامپوزيت بهتر عمل ميصوت و حرارت 

 .دهد و به كاذب كاري نيازي ندارد سطح نسبتا صافي در زير سقف مي - 2

هاي بلندتر معموال اجريي اين سقف در  تقريبا برابر است در دهانه R2از آنجا كه وزن اين سقف با سقف  - 3

 .بودتر خواهد  مقرون به صرفه و اصولي R2مقايسه با سقف 
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 :نقاط ضعف احتمالي 

 .گردد محسوب مي  اين سقف جزو سقفهاي نسبتا سنگين

  

  

  

  

  

  

 R4: كد سقف 

 تيرچه بتني با بلوكه سيماني: نوع سقف 

 سانتيمتر 50ها  مركز تا مركز تيرچه -سانتيمتر  30: ارتفاع كل سقف 
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 :محاسن 

و سقفهاي كامپوزيت دارد و به لحاظ عايق  اين سقف نيز لرزش كمتري نسبت به تمام سقفهاي معرفي شده - 1

 .كند صوت و حرارت از سقفهاي كروميت و كامپوزيت بهتر عمل مي

 .سطح نسبتا صافي در زير سقف مييدهد و به كاذب كاري نيازي ندارد - 2

 :نقاط ضعف احتمالي 

 .گردد محسوب مي  اين سقف جزو سقفهاي سنگين - 1

 .ه به وزن آن توجيه اقتصادي نداردمعموال اجراي اين سقف با توج - 2

  

  

 R5: كد سقف 

 تيرچه بتني با بلوكه سفال: نوع سقف 
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 سانتيمتر 70ها  مركز تا مركز تيرچه -سانتيمتر  31: ارتفاع كل سقف 

 

 :محاسن 

اين سقف لرزش كمتري نسبت به سقفهاي كروميت و كامپوزيت دارد و به لحاظ عايق صوت و حرارت از  - 1

 .عمل ميكند آنها بهتر

 .دهد و به كاذب كاري نيازي ندارد سطح نسبتا صافي در زير سقف مي - 2

هاي كوتاهتر به لحاظ اقتصادي  عالوه بر اينكه وزن كمتري دارد معموال در دهانه R3در مقايسه با سقف  - 3

 .تر است مقرون به صرفه

 :نقاط ضعف احتمالي 

  .گردد ب ميمحسو  اين سقف جزو سقفهاي نسبتا سنگين - 1

  

 سقف كامپوزيت
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 هستند كه تركيبي از فوالد و بتن براي اينكه يكپارچگي اين سقف رعايت شوند سقفهايي سقف هاي كمپوزيت

و يكپارچگي درست مي كند و  استفاده مي شود كه اين نبشي با بتن درگيري ايجاد كرده)نبشي(شود از برشگير 

بتن روي ) لنگر زلزله(تيرهاي اصلي و با توجه به لنگر پوش  دنچون تيرهاي فرعي كمپوزيت به علت گيردار بو

 . تواند به مقاومتش كمك كند تيرهاي اصلي نمي

با تيرهايي  كه روي سقف كامپوزيت قرار دارند ميلگردهايي حرارتي هستند كه در جهت مخالف ميلگردهايي

جوش دادن به تيرهاي فرعي مانع وبا  فرعي باعث يكپارچه شدن بتن و درگيري با سقف كامپوزيت مي شود

 ترك خوردن بتن مي شود

ريزي نايلون باعث راحت جدا  بندي اين سقفها معموال از تخته كوبي استفاده مي شود و بعد از اتمام بتن قالب

استفاده مي شود كه به علت محكم نبودن بايد شمع كوبي  شدن تخته ها مي شود و در برخي موارد از يونوليت

از فضاي  بيشتري دارد و دليل ديگر اينكه يونوليت زير سقف مي ماند و ما نمي توانيم الت اجراييكنند و مشك

عبور لوله تاسيساتي استفاده كنيم در  زير سقف كامپوزيت كه تير هاي فرعي آنها معموال زنبوري هستند براي

 .ضمن عايق خوبي براي حرارت باال نيست

خالئي وجود دارد و از  يت آنها اين است كه در زير سقف كامپوزيتقالب بندي تخته كوبي مهمترين مز در

 .اين خال براي لوله هاي تاسيساتي استفاده مي شود

يكي از راههاي  از مزيت هاي سقف كامپوزيت قدرتمندي آن نسبت به سقفهاي تيرچه بلوك است چون يكي

د و سقف كامپوزيت به دليل برش گير باش يكپارچه كردن رفتار ستون ها در هنگام زلزله از طريق سقف مي

يكپارچگي بين فوالد و بتن ايجاد شده و در اطراف ستونها هم همين طور  هاي نصب شده روي تيرهاي فرعي

 .اين گونه نيست نتيجه ستون ها در هنگام زلزله رفتار يكپارچه دارند ولي در سقف تيرچه بلوك در

عمل مي كنند و معموال از  ن سيستم تمام تيرهاي اصلي گيرداردر باره سيستم هاي خمشي بايد گفت در اي كال
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چون اصال داراي لنگر مي باشند و در نتيجه بايد آنجا )نباشد النه زنبوري(پروفيل هاي سالم استفاده مي كنند 

 استفاده از زنبوري ما بايد در صورت. ثانيا لنگرماكزيمم برش در يك سوم تكيه گاهها وجود دارد ورق بزنيم و

پر مي كنيم و اين تنها وقتي است كه ما پروفيل نداريم  آنجا را پر كنيم و ما هم وسط را پر كرده و هم گوشه را

  .پروفيل استفاده شود مگرنه بهتر است از

  سقف كامپوزيت ُكرميت

 باهمراه  "با تيرچه هاي با جان باز انجام مي شود و معموال "در امريكا عينا سيستمهاي معمول كامپوزيت

در اين . ريخته مي شود  گذاشتن يك ورق فوالدي موجودار به عنوان عرشه و آرماتور بندي روي آن بتن

در طراحي سيستم قالب كامپوزيت كُرميت، . احاطه نمي شود سيستم قالب ماندگار است و قطعات جان نيز با بتن

 "اوال اين رو از. ممكن اقتصادي تر باشدعالوه بر سرعت و تطبيق با آيين نامه ها ، هر چه  نظر بر آن بوده كه

تيرچه با بتن پر شود كه بتوان قطعات جان را اقتصادي تر  جان "ثانيا قالب بايد قابل استفاده مداوم باشد،

ساده يا النه  سيستمهاي كامپوزيت رايج در ايران كه با تيرآهن. لرزش سقف نيز كاسته شود طراحي نمود و از

 .فاده مي شوند، داراي جان باز نيستندزنبوري با تير ورق است
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در وهله اول قالب هاي سقف كرميت سه قطعه بوده و براي باز كردن ، قطعات آن بايد از يكديگر جدا مي شد ، 

بهينه سازي و استفاده از خاصيت تغيير شكل ارتجاعي فوالد به اين قالب با  اين شركت R&D با تحقيق بخش

  .قالبي يكچارچه تبديل شد

اين قالب . در آورده مي شود  قالب در بين تيرچه ها قرار گرفته و بعد از گيرش اوليه بتن قالب از زير سقف اين

بارها قابل استفاده  , يآوري مي گردد و با دقت مختصر محاسن بسيار زيادي دارد و با سرعت چيده و جمع

 .اين قالب هم اكنون در پروژه هاي مختلف اين شركت مورد استفاده است. است

استفاده از  دستاوردها نشان داد كه بهتر است جهت تطبيق سيستم با سيستم تيرچه بلوك و آخرين بررسي ها و

صرفه جويي اقتصادي، فاصله نتيجه  آرماتور حرارتي يك جهته و حذف آرماتور خمشي در دال فوقاني و در

مزيت اين قالب در آن است كه با رعايت ديگر شرايط آيين . باشد سانتي متر 75لب با لب تيرچه ها حداكثر 

 .آرماتور دو جهته را حذف و فقط آرماتور عمود بر تيرچه را منظور نمود نامه مي توان

ارتفاع مختلف آماده عرضه  ده در فواصل واكنون اين شركت قالبهاي جديد خود را به انتخاب مصرف كنن هم

سانتي متر،  25تا  20سانتي متر و با ارتفاع  95سانتي متر تا  85فاصله محور به محور تيرچه ها حدود . نموده است

  .طول دهانه است انتخاب خريدار و با مشاوره دفتر فني شركت و نوع تيرآهنهاي مصرفي در سازه و بسته به

  

 سقف تيرچه كرميت

در ساخت تيرچه هاي . جان باز در تركيب با بتن استفاده مي شود سيستم سقف كُرميت از تيرچه هاي فوالدي با

پركردن فضاي  براي. تسمه، در بال تحتاني و نيز يك ميلگرد خم شده در جان استفاده مي شود مذكور از يك
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ستايرن، طاق ضربي ، قالب هاي موقت پلي ا خالي بين تيرچه ها از قالب هاي ثابت مانند بلوك هاي سيماني،

تا  سانتي 73فواصل تيرچه ها بسته به نوع قالب از . پركننده سبك استفاده مي شود و يا هر) كامپوزيت (فوالدي 

 .پوشانده مي شود سانتي متر بتن 10الي  4سانتي متر متغيراست ، روي سقف نيز با  100

نياز نمي باشدو تيرچه  لت هيچ نوع شمع بندي در زير سقف موردها از نوع خود ايستا بوده و به همين ع تيرچه

قالب ها و عوامل اجرايي سقف را به تنهايي تحمل  ها به نحوي طراحي مي شوند كه بتوانند وزن بتن خيس،

 .كنند

به صورت يك مقطع  مقاومت مشخصه خود مي رسد ، تيرچه هاي فوالدي با بتن% 75ازاين كه بتن به  پس

 .كنند عمل شده و بارهاي مرده و زنده سقف را تحمل مي مختلط وارد

 

 

 

  

  سقف تيرچه و بلوك ُكرميت
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اما اين سقف . مرتفع شد متداول شدن سقف هاي تيرچه و بلوك سنتي برخي از مشكالت سيستم طاق ضربي ا

عمده ترين آنها ضرورت استفاده از شمع بندي در زير  ها مشكالت ديگري را به همراه خود پديد آوردند كه

 .سقف است

 

ساختمان تحميل ميبندي عالوه بر دست و پاگير بودن هزينه زيادي را نيز بر  شمع با  1363در سال . كند 

در "استفاده از بلوك كُرميت به جاي طاق ضربي كه قبال  "اين سيستم بعنوان قالب ثابت بكار مي رفت عمال 

 .وارد بازارشد سقف تيرچه وبلوك كُرميت

 

 

علت از سرعت اجراي بسيار  سقف به علت خود ايستا بودن تيرچه ها نيازي به شمع بندي ندارند و به همين اين

اجراي اين سقف بر روي. بااليي برخوردار مي باشد اسكلت هاي فوالدي بتني و ديوارهاي باربر امكان پذير مي  
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 .باشد

 

 

 

  سقف پليمري ُكرميت

 ساختمان، اين شركت هم زمان با ستفاده از قالب كامپوزيت و بلوك هاي پوكه اي در راستاي سبك سازي

   .اقدام به استفاده از مصالح پليمري در ساختمان كرده است

و كاهش فوالد % 20مصرف تيرچه تا حدود  استفاده از بلوك هاي پلي استايرن نسوز در سقف باعث كاهش

 .مي شود% 7مصرفي سازه تا حدود 
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در . اجرايي مي گردد اجراي اين نوع سقف، باعث افزايش سرعت اجرا و درنيتجه كاهش هزينه هاي سهولت

شيارهاي مناسب ايجاد . مالحظه اي صورت مي گيرد حمل و نقل نيز صرفه جويي قابلعين حال در هزينه هاي 

 .پيوستگي گچ و خاك در زير سقف مي گردد شده در زير اين بلوك ها باعث

در جهت بهبود استفاده از مصالح پليمري، بخش تحقيق و توسعه اين شركت مشغول مطالعات و بررسي هاي 

  .بيشتر مي باشد

 

 رميتسقف ضربي ُك

همين  ار مصالح فشاري از زمان هاي قديم استفاده از طاق قوسي متداول بوده و به به علت اجبار در استفاده

وجود اشكاالت عمده در . داشته است جهت استفاده از سيستم طاق ضربي نيز به عنوان نوعي طاق قوسي رواج

ناسب بين ستون ها و مصرف زياد فوالد ايجاد يك ديافراگم م عملكرد سقف هاي ضربي با تيرآهن مانند عدم

نسبت به » كُرميت  سقف ضربي« با ارائه طرحي بهينه  1356مقدار باربري ، باعث شد تا در سال  در مقايسه با



www.Naghsh-Negar.ir 

 

٣٣ 

 

 .اصالح اين سيستم اقدام گردد

ستون ها ايجاد كند و  سيستم طاق ضربي كُرميت وجود بتن روي سقف مي تواند يك ديافراگم مناسب بين در

  .مصرف فوالد صرفه جويي مي شود مچنين به علت بازبودن جان تيرچه ها مقدار زيادي دره

 

 

 

نوز هم اگر چه از اين سيستم در انبوه سازي استفاده نمي شود ، اما براي پروژه هاي كوچك و يا دور افتاده ، ه

  .كاربرد دارد

  

 

   سقف كاذب
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به بعد در اولـين سـقف هـاي كامپوزيـت      1365سقف هاي كاذب اوليه به صورت قطعات پالستيكي در سالهاي 

باعـث گرديـد كـه    ) Creep(اما گران بودن مصالح ، نچسبيدن به گچ و خـاك و خـزش   . كُرميت به كار رفت

وليدات ورق گالوانيزه به صـورت رابيـتس در شـكلها و فرمهـاي     از سوي ديگر انواع ت. استفاده از آن مقيد گردد

  . در ايران ، ما را به سمت استفاده از اين محصول سوق داد) ورق گالوانيزه(مختلف و توليد مواد اوليه آن 

    

 

   

  يستم در مقايسه با دال بتنيمزاياي اين س

هر يك كيلو گرم پالستيك  –...) سيمان ، سنگدانه ، آب و فوالد ( صرفه جويي در مصالح مصرفي در سقف -1

اگر يك دال بتني را با يك دال بتني مجوف بادكنكي ، با ضخامت  –، جايگزين صد كيلوگرم بتن مي شود 

  .درصد كمتر مي باشد 34بادكنكي حدودا يكسان در نظر بگيريم ، مصالح مصرفي در سقف 

 ) به علت كاهش وزن(مقاومت در برابر زمين لرزه -2

ساخت طره  -انتخاب شكل مناسب سازه اي  –كاهش وزن سقف باعث ايجاد آزادي عمل در طرح معماري -3
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ه علت در دست با اجراي اين سيستم ب. ايجاد دهانه هاي بزرگ با تكيه گاه هاي كمتر مي گردد –هاي بزرگتر 

. داشتن فضاي قابل مالحظه بدون ستون مياني در طراحي و معماري داخلي مي توان با سهولت بيشتري عمل نمود

درصد بزرگتر را پوشاند و در عين حال  40براي ميزان معادل فوالد و بتن با اين نوع دال مي توان دهانه هاي تا 

  .درصد اقتصادي تر عمليات ساخت را انجام داد 15

مي  صلبيت سقف بادكنكي سه برابر دال بتني توپربا در نظر گرفتن جرم يكسان در مقايسه اين دو سقف ، -4

  .ضخامت دال مي باشدdفاصله محل اعمال نيرو تا تكيه گاه و .باشد

  خزش -11

ها با دال گزارشات به دست آمده از آزمايشات متعدد هيچگونه تفاوت قابل توجهي را در مقايسه اين نوع دال 

  .هاي توپر در خزش نشان نمي دهد

  كاهش هزينه هاي حمل و نقل -12

  )%40 -% 20( زمان كوتاهتر ساخت  -13

  عمر مفيد و طوالني تر ساختمان -14

الحاقات سازه هاي يكپارچه در سيستم سنتي موجب افزايش نسبي هزينه ها در قياس با الحاقات غير يكپارچه و 

برابر  10بنابراين طول عمر سازه با به كار گيري اين سيستم در حدود . سيستم مي گردد قابل تعويض در اين

  .بيشتر شده و مي توان در صورت لزوم قطعات مستهلك و قديمي را با قطعات جديد تعويض نمود

صوتي  در مقايسه به عمل آمده بين اين نوع دال و دال توپر ، اين نتيجه حاصل شده است كه قابليت عايق -15

مهم ترين علت اين امر وجود فضاي . (بيشتر از دال توپر مي باشد dB 1 بودن اين نوع دال ، دست كم به ميزان

 )مجوف در المانهاي مياني اين نوع دال مي باشد
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