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 :ناشناخته در عمران هایسقف

 
 

ز نظر ها ا ساختمون. کف سازی دهتشکیل می  رو دیگه ایطبقهها کف هر طبقه سقف  ساختموندر  دونیمکه می  طورهمان

و  دشومی( تقسیم شه)بار در دو جهت توزیع می  دوطرفه( و شهتوزیع می  جهتیک)بار در  طرفهیکتقسیم بار به دو نوع 

 کننمی  منتقلبه فونداسیون سازه  از اونجامربوطه و  هایستونبه تیر و  روبارهای وارده  اونا

. 
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ی مثل هایسقفمجزا چندی پیش صحبت کردم.  ایمقالهبتنی و فوالدی در  هایسازهمرسوم در  هایسقفدر مورد 

 هایقفس، دال بتنی، کامپوزیت سنتی، عرشه فوالدی و طاق ضربی رو مرور کردیم که موضوع بحث این جلسه بلوکتیرچه

که  اشدبمیمدرن و جالب  هایسقفدسین عزیز با چنین هستش. یکی از اهداف این جلسه آشنایی مهن شدهناختهشکمتر 

 توانمیموجب افزایش آگاهی مهندسین در رابطه با نحوه طراحی و اجرای هریک شود و دوما با شناخت بیشتر  اوالً تواندمی

 شد. آشنابیشتر  هاسقفبا مزایا و معایب این نوع 

 

 :اینتل دک. 1

ها است اما مشکل اصلی این های متوسط و بزرگ در سازهی مطلوب در دهانههاهای وافل یا مشبک یکی از گزینهسقف

 های وافل را حلسقف اینتل دک ابداع شده تا مشکل سختی در اجرای سقف واسه همیناست.  هاآنسقف سختی در اجرای 

 .میشهسازی و فقط با یک گروه از کارگران معمولی پیاده س. اجرای اینتل دک بسیار ساده کنه

 : توان به این موارد اشاره کردهای اینتل دک میهای سقفویژگی از

متداول و در نتیجه کاهش وزن سقف و کاهش  هایستمسینسبت به  %۴۰بتن مصرفی سقف به میزان  توجهقابلکاهش  -

  آرماتور و بتن مصرفی سازه

 مسطح و بدون آویز تیرها کامالً صورتبههای بلند امکان اجرای دهانه -

 و بازدهی مناسب فضای پارکینگ تأمینهای معماری و همچنین محدودیت حذف -

 خطاهای اجرایی توجهقابلکاهش  -

 کاریعدم نیاز به سقف کاذب و چسبندگی مناسب نازک -

 سوزیعایق صوتی و حرارتی مناسب و مقاوم در برابر آتش -

 .تر اینکه سقف اینتل دک یک تکنولوژی بومی استو از همه مهم -
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 :ایدبهسقف . 2

 خدایی میدونستین دبه توی عمران کاربرد داره؟ اینم از عجایب روزگاره دیگه.

 با یوبوت از ترارزان بسیار بسیار سقف اجرای به اقدام آن ایسازه خاصیت و یوبوت سقف قابلیت به توجه با ایرانی مهندسین

 امکان خود زیرین سطح با خالی فضای نداشتن علت به کهه اینداره  که ایرادی سقف این .نمودند توخالی هایدبه از استفاده

 خیلی سقف این ابداع بنده نظر به .بود خواهد حلقابل نیز مشکل این ها اسپیسر از کمی با نداره که  را زیر خود در بتن رفتن

 تولید را بابیح یا دک بابل و نگاه را کوبیاکس یا تولید را ایرداک و نگاه را یوبوت که است یهایشرکت برداریکپی از بهتر

 میکنن.

 مزایای این سقف:

 چیزی که زیاده دبه س خب. -

 ارزان و سبکه -

 حمل کردنش ساده س -
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 :بابل دک. 3

همین اول اینو بگم که این سقف به عرشه حبابی یا بادکنکی معروفه. اینم بگم که خیلی شبیه همون کوبیاکسه که 

 درواقع. و میلگردهای نگهدارنده میشه ساختهپیش هایحباباین سقف نوین همون دال بتنیه که شامل شبکه میشناسیمش. 

ندارن و باعث کاهش بار مرده  ایسازهاستفاده میشه که کاربرد  هاییتوپواسه حذف کردن بتن و کاهش وزن سقف از 

درصد  35پالستیکی استفاده میکنین، وزن کل دال  هایتوپنشون میده وقتی در این سیستم از  هابررسیساختمون میشن. 

 رو هم میشه بیشتر کرد که از نظر معماری ایده ال هستش. هاستونکم میشه و فاصله بین 
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 :هالوو کور. 4

 دو به هاسقف این .س دنیا در شدهشناخته سقف هایسیستم از Hollow Core Slabs یا ساختهپیش مجوف هایسقف

 می داده قالانت پروژه اجرای محل به و تولید کارخانه در تنیدهپیش مسلح بتن یا و معمولی مسلح بتن از استفاده با صورت

 مشابه سیستم این مزایای از. س شدهتعبیه طولی حفراتی سقف مرده بار کاهش منظوربه هاسقف این طولی مقطع در. شن

 این بمناس اتصال منظوربه. باشدمی پروژه پیشرفت سرعت افزایش و اجرا زمان کاهش ،ساختهپیش هایسقف انواع دیگر
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 ازآنجاکه .شود ریزی گروت یا ریزیبتن مناسب طوربه محل در و شدهتعبیه مناسب هایقالب است الزم یکدیگر به قطعات

 باشه. پاسخگو رو یمتر 18 دهانه تا کم بسیار ضخامت با تونه می ،شه می ساخته تنیدهپیش صورتبه هالوکور

 

 :کوپلکس )ژئودرین(. 5

 طبیعی سبز منظره و محیطی تعادل بردن بین از به توجهبی و شهرها اکثر در که وسازهاییساخت باالی حجم به توجه اب

 هعالق امروزه و هستش شهری محیط به سبز طبیعت از اثری بازگرداندن برای آلی ایده حلراه سبز بام ،شه می انجام

 از هک برشمرد توانمی هابام باغچه برای رو زیادی مزایای طورکلیبه .است گشته افزون تکنیک این به معماران و طراحان

 :میشه به موارد زیر اشاره کرد دسته آن

 .جامعه و انسان سالمت در سبز فضای و گیاهان تأثیر قدیمی، و موجود هایساختمان منظر تغییر محیطی، تعادل نگهداری 
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از آب باران برای آبیاری فضای سبز بام استفاده نمود و مقدار اضافی آب قابلیت تخلیه به خارج از  توانمیسیستم در این 

 سیستم را داراس.
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 :کامپوزیت روفیکس. 6

 صفحه  یک از شن( می استفاده قالب عنوانبه که) ورق یا تخته بجای که است کامپوزیت سقف همان درواقع سقف ینا

 ۰.8تا  ۰.7 ضخامت به گالوانیزه ورق روفیکس جنس. شودمی استفاده ماندگار قالب عنوانبه روفیکس نام با مشبک فلزی

 فلز و بتن بترکی به دلیل و شود درگیر آن با خوبیبه تازه بتن شودمی موجب روفیکس بودن مشبک همین. است مترمیلی

 متر سانتی 81 حداکثر تا فرعی تیرهای فاصله. بود خواهد توجهقابل سقف به وارده بارهای تحمل برای آمدهدستبه مقاومت

 سقف نوع نای دهندهتشکیل اجزای .شد خواهد ریزیبتن در هنگام روفیکس دادن شکم باعث آن بیشتراز چراکه باشد تواندمی

 ازآنجاکه اما باشدمی سقف این مزایای از کار باالیسرعت و اجرا روش بودن ساده .باشدمی بتن و رماتورآ روفیکس، شامل

 .دبرمی باال کمی را آن هزینه نتیجه در و اومده حساببه سقف مصرفی مصالح جزء است ماندگار قالب یک روفیکس
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 :سقف دابل تی. 7

 مورداستفاده کمتر دارد که بیشتری یهزینه همچنین و پایین اجرای سرعت و آن باالی وزن به دلیل ساختهپیش سقف نوع این

 سقف این از خود هایطراحیدر  و دارند دال سقف به بیشتری اعتقاد طراح مهندسین از برخی وجودبااین ماا .قرارمیگیرد

 صنعتی مراکز یا هانیروگاه در واقع هایساختمان مثلبرخوردارن.  باالیی اهمیت از که هاساختمان برخی در .کنندمی استفاده

 صورتبه هادال .است بتن و آرماتور سقف این  دهندهتشکیل اجزای .شه می استفاده بتنی دال سقف سیستم از بزرگ

 هااندازه همین طبق رو نواری یهادال موجود، تیر ریزی دقیق گیریاندازه با که ترتیب بدین .شوندمی استفاده ساختهپیش

 صورتبه یا ساختهپیش یهادال این .کنندمی نصب موردنظر تراز در و حمل پروژه محل به سپس و ساخته کارخونه در

 .میشن ساخته عادی صورتهب یا و تنیدهپیش

 

 

 گردآورنده:

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