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 :هاساختمانسقف در انواع 

 
  الزم   مقاومت  از  باید   بنا  از   بخش  این .  شودمی   اجرا   مختلف   هایروش   به  که  است  ساختمان   هایقسمت   ترینمهم  ازجمله   سقف

  سازندگان   و   مهندسین  توسط   سقف   اجرای  برای  متفاوتی  های سیستم.  نگردد  آسیب  دچار  تا  باشد  برخوردار   وارده   نیروهای   برابر  در

 : هستند زیر  موارد شامل که شود می  کاربردهبه

 : دال بتنی. 1

. برای مثال بناهایی که در مراکز صنعتی بزرگ  شود می یی که بسیار حائز اهمیت هستند اجرا هاساختمان در  دال بتنی سیستم

بتنی  دارای    شوندمی ساخته   دال  آرماتور  سقف  بتن و  از  نوع سقف  این  و    ها طرح و اکثر مهندسین در    شدهتشکیل هستند. 

  صورت به، قسمتی از سازه است که از بتن و فوالد  هاسقف . منظور از دال در این  نمایندمی خود این سقف را استفاده    هاینقشه

. وزن سقف دال  شودمی دارد و در سقف طبقات اجرا    مترسانتی   ۵۰الی    ۱۰. دال بتنی ضخامتی بین  شود می یکپارچه ساخته  

به مقاومت باال در    توان می است. از مزایای این نوع سقف    بردارهزینه   ها سقف بتنی باال است و اجرای آن در مقایسه با سایر  

 .لح اشاره نمود در مصا  جویی صرفه و  باال ناشی از زلزله، عمر طوالنی، مقاومت صوتی و حرارتی  هایلرزش برابر 

http://www.sakhtemanchi.com/%d8%af%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d8%aa%d9%86%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
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 : بلوک تیرچه. 2

با بلوک    هاآن نقش تیر فرعی را داشته و فاصله بین    ها تیرچهاست که در آن  انواع سقف    ترینرایج   ازجمله بلوکتیرچه  سقف

ی اسکلت فلزی،  هاساختمان . در  نداشته و وظیفه پرکنندگی در سقف را دارد  ایسازه نقش    هابلوک این سقف  . در  شود می پر  

برابر نیروهای افقی از مقاومت الزم    و در   داشتهوزن سبکی    بلوکتیرچه . سقف  شود می بتنی و آجری از این نوع سقف استفاده  

یکپارچه خواهند بود.    صورت بهو سقف و اسکلت آن    بودهزیر سقفی نیاز    هایجک برخوردار است. در اجرای این سقف به  

تبدیل نموده که استفاده از آن روز به روز در حال    صرفهبهمقرون بتن کششی این سقف را به سقفی    جایبه استفاده از بلوک  

 . گسترش است

. 

http://www.sakhtemanchi.com/%d9%85%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d9%82%d9%81-%d8%aa%db%8c%d8%b1%da%86%d9%87-%d9%88-%d8%a8%d9%84%d9%88%da%a9/
http://www.sakhtemanchi.com/%d9%85%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d9%82%d9%81-%d8%aa%db%8c%d8%b1%da%86%d9%87-%d9%88-%d8%a8%d9%84%d9%88%da%a9/
http://www.sakhtemanchi.com/%d9%85%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d9%82%d9%81-%d8%aa%db%8c%d8%b1%da%86%d9%87-%d9%88-%d8%a8%d9%84%d9%88%da%a9/
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 عرشه فوالدی: . 3

و اجزای آن شامل ورق گالوانیزه، فالشینگ،    شودمی شکل ساخته    ایذوزنقه گالوانیزه    هایورق این نوع سقف با استفاده از  

است. با استفاده   صرفهبهمقروناقتصادی  ازنظر . این سقف وزن بسیار سبکی دارد و اجرای آن باشدمی  بتن و ، میلگرد میخگل 

جایگزینی    توان می زمان در تمام طبقات انجام داد. سقف عرشه فوالدی را  را هم  ریزی بتن سقف گذاری و    توان می از این سیستم  

کار اشاره نمود زیرا بعد از اتصال  به ایمنی حین  توانمی در نظر گرفت. از مزایای این سقف    بلوکتیرچه ی  هاسقف مناسب برای  

 .ند بر روی آن کار کنند توانمی وده که کارگران با خیالی آس شود می گالوانیزه به سازه، سطحی یکپارچه ایجاد  های ورق

 

 مشاهده می باشد: های تشکیل دهنده این سقف طبق شکل زیر قابل جزئیات المان

 

http://www.sakhtemanchi.com/%D8%A8%D8%AA%D9%86-%D9%88-%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C-%D8%A2%D9%86/
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 . کامپوزیت: 4

سقف کامپوزیت    دهنده تشکیل . از اجزای  شود می ساخته    فوالد و از ترکیب بتن و    اجراستقابل این سقف در اسکلت فلزی  

و    شودمی از یونولیت استفاده ن  هاسقف اشاره نمود. در این    گیربرش به مواردی نظیر آرماتور حرارتی، بتن، تیر فرعی و    توان می

. برشگیرهایی که در  شود میآن و ایجاد سطحی یکپارچه در زیر آن از سقف کاذب یا سقف رابیتس استفاده  کارینازک برای  

شود  ( استفاده می8یا    6نبوده و معموال از ناودانی )شماره    میخگل برخالف عرشه فوالدی از نوع    روندمی این نوع سقف به کار  

 .رعی استپوششی به تیرهای ف های ورق اتصال  هاآن وظیفه   که

 

 وافل یا مشبک: . 5

 ایقابلمه سقف    هاسقف . به این  شود می ساخته    ایقابلمه که با استفاده از سیستم دال    سقفی استسقف وافل یا دال دوطرفه  

ی  هاسقف و در مقایسه با سایر    بودهاین سقف همانند دال دوطرفه  همانطور که گفته شد،  .  شودمی و یا سقف مشبک نیز گفته  

به دلیل عدم نیاز به   سقف وافل دارد. عالوه بر آن زمان اجرای  تری پایین ی عرشه فوالدی هزینه اجرای  هاسقف مجوف و  

از دیگر مزایای اجرای این  یکپارچه بدون افزودن روان کننده    ریزی بتن .  باشدمی   ترکوتاه   ، میلگرد تقویتی و اتصال آن به تیرها

 .است شدهگرفته سقف در نظر  

http://www.sakhtemanchi.com/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af-%d8%b3%d9%82%d9%81-%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86/


 

5 
 سایت مراجعه کنید. برای دانلود سایر مقاالت رایگان به                             civil show.ir                     گروه آموزشی سیویل شو:

 

 :کوبیاکس و یوبوت. 6

  های گوی   صورت به کوبیاکس    . شکل ظاهری گیردمی سقف صورت    های دال   سازی سبکیوبوت در جهت    کوبیاکس و  استفاده از 

  ها آن و استفاده از    باشندنمی یوبوت ها از عناصر سازنده سازه  کوبیاکس و  .  باشدمی   مکعب شکل   صورت به یوبوت ها    و  ایدایره 

خودش را دارا    های محدودیت الزم به ذکر است این سقف   .گیردمی تنها در جهت حذف بتن و ایجاد حفره درون دال صورت  

 اجرا شود.  اینامهآیین  های محدودیتبوده و در مناطق با خطر نسبی خیلی زیاد باید تحت شرایط و 
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 : طاق ضربی. 7

.  باشدمی ، طاق ضربی  گرفتهمی قرار    مورداستفادهمتداول    طوربه ی که برای ساخت سقف در قدیم  های روش   ترین قدیمی یکی از  

نیاز به قالب اشاره    توانمی   هاسقف   گونهاین از مزایای     ها سقف   گونهاین . طراحی  نمودبه در دسترس بودن مصالح و عدم 

نیز به همراه دارد. برای مثال   از استحکام باالیی  شودمی مقاوم استفاده ن  هایسازه از    اهآن در ساخت    کهازآنجایی معایبی   ،

 . گذاردنمی عملکرد مناسبی از خود به نمایش  ایلرزهدر برابر بارهای  عالوهبه  باشندنمی برخوردار 

 

 :آورندهدگر 

 دانشگاه تهران(  کیژئوتکنهای عمرانی )کتاب و مولف مدرس  مهندس اسالم اسالمی 


