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 وافلبا تیرچه بلوک مقایسه سقف 

از سفال  های تیرچه بلوک بهترهبرای سقف"چند وقت پیش تو پیچ اینیستای سیویل شو یه سوالی مطرح کردم: 

 هندسا سققف م. جوابای این سوال واسه خود من جالب بود ولی جالب تر اینکه بیشتر "استفاده بشه یا یونولیت؟

مدیگقه  دادن واسه همین تصمیم گرفتم تو این پست این دو سققف رو بقا ه  وافل رو به تیرچه بلوک ترجیح می 

 مقایسه کنم.

 
 

 

 :از نظر طول دهانه -1

 اسقتفاده  بقه  نیقاز  بزرگتقر  مقوارد  بقرای  و هشق مقی  خقتم  متقر  7 تقا  6 به هادهانه معموال بلوک در سقف تیرچه

 ه کقه اینق  شقم دلیل. کقرد  ایجقاد  بلنقدتر  خیلقی  هقای دهانقه شقه  مقی  وافقل  سققف  در دوبلقه ولقی   هایتیرچه از

 سقف تیرچه بلوک یه سقف یه طرفس ولی سقف وافل دو طرفس و صلبیت بیشتری داره.
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 :آتش سوزیاز نظر  -2

-های تیرچه بلقوک اکرقرا از یونولیقت اسقتفاده میشقه و همقین مسقثله با قر میشقه در زمقان  تقش           در سقف

وافقل بعقد بقتن ریقزی قالقب هقا جقدا  میشقن و بقا          قف سق بشه ولی در   تش خیلی زیاد سوزی، سر ت انتشار

 یه سقف کامال بتنی سر و کار داریم.
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 از نظر صدا و ارتعاش: -3

هقا  ن تیرچقه دن )تتقی اگقه از سقفال بقرای بقی     تقریبا بقه راتتقی صقدا رو انتققال مقی     های تیرچه بلوک سقف

ه سققف  ی در طقر  دیگق  هقام واسقه کسقی پوشقیده نیسقت ولق      استفاده بشه( و داشتن ارتعاش این نوع سققف 

 کنه.های منظم صدا رو جذب میوافل به  لت صلبیت بیشتر و وجود تفره

 

 طراحی:از نظر  -4

ر هقای  تقر از سققف وافقل هسقت بقه دلیقل وجقود نقرم افقزا         در بخش طراتی، سقف تیرچه بلوک خیلی راتت

راتقی مرقل   طافزارهقای   هقا جداگانقه و چنقدین بقاره در نقرم     ولی سقف وافقل نیقاز بقه کنتقرل     ،جانبی متعدد

 .هایتبس دار
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 از نظر اجرا: -5

ج یق سقازی را  اونقدری که استفاده از سققف تیرچقه بلقوک تقو ایقران رایجقه اسقتفاده از فرققون تقو سقاختمون          

ل یقه  وافق  فسقق ولقی  پس واسه همین تتی کارگرای ساده هم می تقونن ایقن سققف رو اجقرا کقنن       نیست :(

 و کنترل بیشتره!!! ، نیروی متخصصسقف جدیده که نیازمند قالب های خاص

 

 
 

 گردآورنده:

 های عمرانیکتاب مؤلفمدرس و  میررضا میریحیویمهندس 

http://civilshow.ir/

