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 :ساخت ایران بلوکتیرچه

 
 

قف . )در سایت به مقاله سپردازدمی هاسقفمرسوم بوده و به معرفی یکی از  هایسقفاین مقاله پیرو مقاله مربوط به انواع 

 لینک بدین(

ها تیرچهای، بلوک پرکاربردترین نوع سقف در ایران هستش. در این سیستم سازههای ساختمون، سقف تیرچهدر بین تمام سقف

م پلی های توخالی سبک بتنی، سفالی و یا فوها است. در اینجا از بلوکعنوان تیر فرعی و بلوک عامل پرکننده بین تیرچهبه

 .ها استفاده می شهاستایرن برای پر کردن فضای خالی بین تیرچه

های توخالی در ساخت ساختمان از بلوکطرفه به شمار میاد که برای کاهش بار مرده بر های یکای جزء دالاین عنصر سازه

ها نگیرند و فاصله بین آها در دو نوع بتنی و یا فوالدی مورداستفاده قرار میآن استفاده می شه. در این نوع سقف، تیرچه

 متره.سانتی ۵۰حدود 

ریزی اجرا نجام مرحله بتنشوند و با اساخته در کارخانه تولید میصورت پیشاین سقف با استفاده از تیرچه و بلوک که به

ه ها در بین فاصله دو تیرچها، بلوکهای مشخص و انجام شمع بندی زیر تیرچهها در فاصلهشوند. بعد از قرار دادن تیرچهمی

 .گیرهریزی صورت میشوند. سپس آرماتورهای حرارتی جاگذاری شده و عملیات بتنچیده می
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که قصد دارید وزن آن را سبک کنین، می تونین بخشی از مقطع درصورتی از نکات مهم در مورد این سقف آن است که

کششی بتن را حذف کرده و تنها آن بخشی که برای جایگذاری میلگردهای کششی موردنیاز است را باقی بذارین. با انجام 

 .جویی می شهاین کار در مصرف بتن نیز صرفه

 بلوک شامل چه مواردیه:خب بریم ببینیم تیرچه

 :باشدزای سقف تیرچه و بلوک شامل موارد زیر میاج

 تیرچه -

 بلوک یا یونولیت -

 آرماتورهای ممان یا منفی -

 آرماتورهای افت و حرارت -

 کالف میانی -

 بتن پوششی )درجا( -
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 . تیرهای فرعی:1

 تنیده تولیدکه در دو نوع تیرچه خرپایی و تیرچه پیش T ای هستش متشکل از بتن و فوالد به مقطع تقریبی ساختهعضو پیش

 .می شه

ی کفشکدار که دارای قالب سفالی باشد، تیرچهشده و درصورتیهای خرپایی، از خرپای فوالدی و پاشنه بتنی تشکیلتیرچه

 .شودنامیده می

 ساخته خرپایی واسه تحمل بارهای وارده از اجزای زیر تشکیل می شه؛ی پیشتیرچه

 میلگردهای کششی 

متر بیشتر نباشه. نکته میلی ۱۶متر کمتر و از میلی ۸عدد بوده و توصیه می شه قطر اونا از  ۲حداقل تعداد میلگرد کششی 

 دیگه ای که باید بگم اینه که بهتره میلگردها آجدار باشن تا پیوستگی بین بتن و فوالد باشه.

 )میلگردهای عرضی )برشی 

عالوه، چند دلیل دیگه استفاده از اونا هم داریم که شامل برای تحمل نیروهای برشی استفاده میشه. بهاز این نوع میلگردها 

 اینا میشن:

 ونقلتأمین اینرسی الزم جهت مقاومت تیرچه در هنگام حمل -

 ن بتندهای موقت، پیش از به مقاومت رسیگاهتأمین مقاومت الزم جهت تحمل بار بلوک و بتن پوششی در بین تکیه -

 تأمین پیوستگی الزم بین تیرچه و بتن پوششی )درجا( -

 تأمین مقاومت برشی موردنیاز تیرچه -

 ها(میلگردهای فشاری )باالیی 

نوع  شود و قطر آن با توجه بهمنظور تحمل نیروی فشاری خرپا در مرحله اول باربری تیرچه استفاده میاز میلگرد باالیی به

ها، ارتفاع خرپای تیرچه و ضخامت بتن پوششی، همچنین فاصله جوش های میلگرد له تیرچهمیلگرد و طول دهانه، فاص

 متر متفاوت است.میلی ۱۲متر تا میلی ۶عرضی، از 

 بتن پاشنه 

 سانتی داریم که بر روی سقف بتن ریزی می شود. ۵در قسمت کششی تیرچه، بتن با ضخامت معموالً 
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 . بلوک و یونولیت:2

های توخالی استفاده می شه که جنس اونا از سفال یا بتن و حتی پالستیک ها، از بلوککردن فضای خالی بین تیرچهواسه پر 

ی تحمل های اجراشده تیرچه و بلوک، فقط خاصیت پرکنندگی دارن و وظیفهها در سقفی بلوکو یونولیت است. تنها وظیفه

 ها استفاده کرد.از یونولیت هم بین تیرچه های توخالی، میشهنیرو را ندارن. عالوه بر بلوک

 به عبارت دیگه، اینا رو میذاریم که فقط باشن و بتن رویه رو بتونیم روی سقف بریزیم.

 البته اینم بگم که عایق صدا و دما هم هستن تا حد زیادی.
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 . آرماتورهای منفی:3

صورت مفصلی )ساده( هستش، الزمه به کمک آرماتور منفی هبلوک بها در تیرهای سقف تیرچهاز اونجایی که اتصال تیرچه

ی تیرچه، آرماتور منف توان عنوان کرد کهگاه تأمین کنیم و در حقیقت به زبان ساده میدرصدی مجاز از گیرداری را واسه تکیه

س که طول مشخصی )صرفا یه میلگرد راست بدون زاویه ا .بلوک ایفا می کنههای تیرچهنقش یک فیوز را در سیستم سقف

 داره(

به عبارت ساده تر، مفصلی مطلق یا گیرداری مطلق نداریم و فرض ما اتصال مفصلی تیرچه به شاه تیر هستش. در حالی که 

کمی گیرداری در عمل به وجود میاد پس لنگر ها منتقل میشن. لنگرهای مثبت رو میلگردهای پایین تیرچه معموال میتونن 

ر های منفی، میلگرد باالیی تیرچه احتماال کافی نخواهد بود در نتیجه میلگرد ممان منفی راهکار تحمل کنن اما واسه لنگ

 موجود واسه تحمل لنگرهای منفی هستش.

 یا همان میلگرد فوقانی تیرچهمنفی تیرچه، این میلگردها رو بر روی میلگرد مونتاژ تیرچه  قطر و طول میلگرد پس از تعیین

 .شوندریزی از روی میلگرد فوقانی تیرچه جدا نبه کمک سیم آرماتوربندی به نحوی کامالً محکم بسته تا در حین عملیات بتن
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 فرق میلگرد ممان منفی و اوتکا:

لی قرار داده یرچه به تیر اصمیلگرد ممان منفی همانطور که بیان شد برای تحمل لنگر منفی در پی گیرداری اندک در اتصال ت

میشه. در نقطه مقابل، اوتکا ) یا اودکا که کلمه روسی هستش( واسه تحمل برش در دو سر تیرچه گذاشته میشه. البته دو 

 تیرچه در دو طرف تیر را نیز به یکدیگر متصل میکنه که باعث یکپارچگی سیستم میشه.
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 . آرماتورهای حرارتی:4

خوردگی بوده است. پس از بلوک جلوگیری از ترکهای تیرچهمشکالت مهندسان سازه در هنگام اجرای سقفهمواره یکی از 

گردد. درواقع وظیفه عمده این ریزی سقف جهت جلوگیری از ترک خوردن بتن، از میلگردهای افت و حرارت استفاده میبتن

شوند. است و به همین دلیل نیز آرماتور حرارتی نامیده میهای ناشی از جمع شدگی و حرارت بتن میلگردها جلوگیری از تنش

 .گرددها میآرماتور حرارتی از انبساط و انقباض بتن و ایجاد ترک جلوگیری کرده و درنتیجه سبب کاهش عرض ترک

 .متر استسانتی ۲۵میلگرد افت و حرارتی  ۲دقت کنید که حداکثر فاصله بین 

 
 

 

 . کالف میانی:5

 بلوکه. خب چرا استفاده میشه:یا بهتره بگم ژوئن یکی دیگه از اجزای سقف تیرچهکالف میانی 

 هایی که بار منفردبلوک و همچنین در محلو برای توزیع یکنواخت بار روی سقف تیرچه T واسه جلوگیری از پیچش تیرهای

 .تعبیه می شهباشد، در سقف ها میموجود باشه، کالف میانی بتنی که جهت آن عمود برجهت تیرچه

 .حداقل عرض کالف میانی، برابر با عرض بتن پاشنه تیرچه و ارتفاع آن برابر ارتفاع سقف خواهد بود
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متر باشد، مطابق شکل زیر یک کالف  ۴کیلوگرم بر مترمربع و طول دهانه بیشتر از  ۳۵۰که بار زنده سقف، کمتر از درصورتی

ها باشد. میلگردهای طولی آن باید برابر نصف مقادیر میلگرد کششی تیرچه شود. حداقل سطح مقطعمیانی در سقف تعبیه می

 .کیلوگرم بر مترمربع، به کالف میانی نیازی نداریم ۳۵۰متر و بار زنده سقف کمتر از  ۴برای دهانه کمتر از 

کالف  ۳متر،  ۷دهانه بیشتر از  کالف میانی و برای ۲متر،  ۷تا  ۴کیلوگرم بر مترمربع و دهانه  ۳۵۰در مورد بار زنده بیشتر از 

 .شوندمیانی اجرا می

حداقل سطح مقطع میلگردهای طولی آن برابر سطح مقطع میلگردهای کششی تیرچه خواهد بود. میلگردهای کالف میانی 

 .متر استمیلی ۸متر و در مورد میلگرد ساده میلی ۶شوند و حداقل قطر میلگرد در مورد میلگرد آجدار در باال و پایین تعبیه می

 

 . بتن پوششی:6

ه دست ریزی می شه و پس از بها بتنها و بلوکبتن پوششی، قسمتی از تیر مرکبه که در محل کارگاه پس از جاگذاری تیرچه

 .آوردن مقاومت الزم به کمک عضو کششی بار وارد بر سقف رو تحمل می کنه

روی میلگردهای حرارتی میاد رو بهش میگیم بتن درجا یا سانتی بتنه که  ۵خالصه بخوام بگم، همون ضخامت حداقل 

 پوششی.
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 :بلوکهای تیرچهمزایای اجرای سقف

 نیز  ساختمان اجرای این سقف نیازی به نیروی کار متخصص و یا تجهیزات ویژه ندارد و توسط کارگران معمولی

 .باشداجرا میقابل

 اشدها داشته بها لرزش کمتری نسبت به سایر نمونهشود این نوع سقفشمع بندی حین اجرای سقف باعث می. 

 های مشخص صورت می گیره و نیازی به ها فقط با شمع بندی و نصب چهار تراش در فاصلهبندی زیر سقفقالب

 .دهند، نیستمیهای بتن آرمه را انجام بندی و آرماتوربندی سقفافراد متخصصی که قالب

 گیردسرعت و آسانی صورت میساخته بودن تیرچه و بلوک بهای به دلیل پیشنصب این عنصر سازه. 

 بردار نداردگیر کارگاهی و هزینهاجرای آن نیازی به کارهای وقت. 

 جویی شده و ازنظر شود که این امر باعث صرفهمی بتن های توخالی باعث کاهش مصرفاستفاده از بلوک

 .صرفه استبهاقتصادی مقرون

 مقاومت باالیی در برابر نیروهای افقی مانند باد و زلزله دارند. 

 ط ها را توستوان آناستفاده از جرثقیل ندارد زیرا می ها نیازی بهونقل آنها وزن سبکی دارند و حملبلوکتیرچه

 .کارگران به طبقات منتقل کرد

 هاستشوند که این امر دلیل اقتصادی بودن این نوع سقفبتن کششی در اینجا توسط بلوک جایگزین می. 
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 دکنمی دهد و یکنواختی بیشتری در زیر سقف ایجادوخاک را کاهش میاستفاده از این نوع سقف مصرف گچ. 

 باشندنوعی عایق صوتی، حرارتی و رطوبتی می. 

 باشدسوزی بسیار باال میها در برابر آتشمقاومت و استحکام آن. 

 

 بلوک:معایب اجرای سقف تیرچه

 باشدرو میهایی روبهباشد، با محدودیتهایی که سقف قوسی و مثلثی شکل میاجرای آن در مکان. 

 کامپوزیت از صلبیت الزم برخوردار نیست در مقایسه با سقف دال بتنی و. 

 امکان شکستن پاشنه تیرچه وجود دارد. 

 باشدمتر می ۸بلوک حداکثر دهانه قابل پوشش با استفاده از سقف تیرچه. 

 

 گردآورنده:

 های عمرانی )ژئوتکنیک دانشگاه تهران(کتاب مؤلفمهندس اسالم اسالمی مدرس و 
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