
 

 

 

 مقاله: بهترین سقف سازه اي چیست؟
 مهندس علی قربانی

 

 
 



 

 

 

خش هاي سازه اي ساختمان است. یکی از وظایف مهندسان، سقف یکی از مهم ترین ب

تعیین بهترین شیوه اجراي سقف در یک پروژه و معرفی آن به کارفرما است. در سال 

 مثل. است شده معرفی بازار به سقف اجراي براي جدیدي هاي اخیر، سیستم هاي

 … و کوبیاکس و یوبوت

شکلی، شیوه مد نظر خود را به عنوان  ارائه کنندگان این سیستم ها نیز، هر کدام، به

 .بهترین سقف سازه اي، معرفی می کنند

با وجود تمام تبلیغات صورت گرفته، این سقف هاي جدید، با اقبال عمومی رو به رو 

 .نشده اند

 

 به راستی بهترین سقف سازه اي چیست؟

 چه معیاري هایی براي انتخاب یک نوع سقف به عنوان بهترین سقف سازه اي وجود دارد؟

 

این موضوع پرداخته ایم و به این سوال پاسخ داده  بررسیدر این مقاله، به تحلیل و 
.ایم  



 

 

ممنوعیت تیرچه هاي پاشنه  پیرامون اي، ابالغیه مهندسی نظام سازمان آبان ماه امسال، 

 .درا منتشر کر سفالی

 

 سازمان نظام مهندسی استان تهران : عبمن
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 سازندگان از بسیاري نظر در ، دار) سفالی(فندوله تیرچه هاي سقف این، از پیش تا

 ازیر بود. سقف انواع بهترین از یکی بازاري

 .داشت ها سقف دیگر به نسبت تري پایین هزینه اقتصادي نظر از

 .نداشت باالیی تخصص به نیاز آن، اجراي

 .نمایند آن ساخت به اقدام کارگاه در هم خودشان توانستند، می اولیه اقالمِ تهیه با

 

 .نمایی از یک کارگاه ساختمانی که از تیرچه هاي فندوله اي استفاده میکند



 

 

 ناظران و مجریان به خطاب ابالغیه این اگر است. ساختمانی طراحان به خطاب ظاهر به ابالغیه این

 موارد این اگر اما هستیم. نقشه اساس بر سازه اجراي به مکلف ما که داشت وجود توجیه این بود،

 قید نیز، ابالغیه این ابتداي در .نیست اي بهانه و عذر جاي دیگر شود، لحاظ سازه هاي نقشه در

 و سهل رویت جهت ها نقشه در را ابالغیه این در مندرج بندهاي عیناً باید طراحان« :است شده

 ».بیاورند ناظران و مجریان آسان

 سفالی هاي تیرچه براي جایگزین بهترین توانند می  بتنی، پاشنه هاي تیرچه ظاهراً، شرایط این در

 .باشند

 
 بتنی آماده پاشنهتیرچه هاي                                                                       



 

 

 .دارند معایبی ها تیرچه این اما

 :بتنی پاشنه هاي تیرچه معایب

 تهیه کارگاه در را ها آن توان نمی دیگر جوش، نوع و بتن مقاومت شرط به توجه با •

 .نمود

 آسیب همچون، خطراتی و مشکالت با ها آن نقل و حمل بودن، سنگین دلیل به •

 .است همراه کارگران دیدگی

 .است همراه تاخیر با معموال ها تیرچه تحویل •

 حوضچه در روز سه باید حداقل شوند، تولید استاندارد شرایط در بخواهند اگر بتنی هاي تیرچه

 سخت جدید، ابالغیه به توجه با شود. می نیز پروژه در تاخیر باعث کار این شوند. آوري عمل آب،

 .شود می ها تیرچه آوري عمل خصوص در بیشتري گیري

 تا تولید محل از ها تیرچه نقل و حمل و ها تیرچه تولید سپاري برون به توجه با •

 .است سفالی تیرچه از بیشتر بتنی، هاي تیرچه شده تمام هزینه ، پروژه



 

 

 
 تیرچه ھای بتنی بعد از عمل آوری و خروج از قالب در یک کارگاه تولید تیرچه                             

 نظر از اي سازه سقف بهترین را اي تیرچه هاي سقف توان می همچنان آیا  ترتیب این به

 ؟دانست اقتصادي

 بین در محبوب سقفی دیگر ها سقف این ابالغیه، این شدن اجرایی با رسد، می نظر به

 .نیست سازندگان

 



 

 

 !خوب راهکار یک

 نقاط تمام تقریباً نیم(درجا)،ک اجرا سقف بتن با همزمان را ها تیرچه بتن بتوانیم، ما اگر

 .شد خواهد برطرف شمردیم باال در که بتنی تیرچه ضعف

 :زیرا

 سقف بتن با نیز بهتري یکپارچگی و است سقف بتن مشابه تیرچه، بتن مقاومت •

 .دارد

 خرپاي (فقط شد. خواهد مرتفع نیز سنگین بتنی هاي تیرچه نقل و حمل مشکل •

 .(بریم می سقف روي را ها تیرچه

 هم ها تیرچه بتن نیست. ها تیرچه بتن آوري عمل براي مجزا زمان مدت به یازن •

 .شود می آوري عمل سقف با همراه

 و حمل و دارد کمتري هزینه که میکنیم سپاري برون را ها تیرچه خرپاي تولید فقط ما

 . است تر ساده نیز آن نقل

 .هیمد سفارش را ها تیرچه خرپاي فقط است کافی اجرا نوع این در

 اشغال  هم را کمتري جاي. هستند تر سبک بسیارلکام تیرچه نسبت به ها یرچهت خرپاي

 آوري عمل به نیاز کامل، بتنی تیرچه خالف شوند.(بر می آماده نیز سرعت به. میکنند

 ندارند



 

 

 
 اشغال را کمی فضاي و شده چیده هم روي که کارخانه، در شده ساخته تیرچه، خرپاهاي از نمایی

 .اند کرده



 

 

 
 سازمان ابالغیه مطابق و شده انجام دستگاه با اي) (نقطه ذوبی صورت به نیز، خرپا اتصاالت جوش

 .است



 

 

 
 تیرچه خرپاي تولید مکانیزه دستگاه

 را خرپاها این نیز ارگاهک در توان می کنیم، تامین را مناسب ابزار و شرایط اگر حتی

 .کرد تولید



 

 

 
 ساختمانی کارگاه محل در شده ساخته تیرچه خرپاهاي

 !دارد وجود مشکل دو اما

 :مشکل اول

 است. پاشنه لبه به ها بلوك تکیه میگیرد. قرار ها تیرچه بین ها) یونولیت ها( بلوك عادي حالت در

 .ندارد وجود ها بلوك براي گاهی تکیه دیگر حالت این در اما



 

 

 :دوم مشکل

 مهار و ببندیم قالب زیر از را سقف تمام باید کنیم، اجرا سقف با همزمان را تیرچه بتن که این براي

 .دارد زیادي هاي هزینه اینکار کنیم.

 .دارد وجود خوبی بسیار حل راه نیز مشکل دو این براي

 طراحی شیوه این با اجرا هدف دقیقاً که دارد وجود سقف براي رغیرماندگا قالب نوعی

 .است دهش

 .شد خواهد مرتفع مشکل دو هر ها، قالب این از استفاده با

 می مهار هم را تیرچه خرپاي زیرِ ها، تیرچه بین خالی فضاي در گیري قرار ضمن قالب این

 هم ها هزینه در و نیست. هم ها تیرچه بین بلوك اجراي به نیازي دیگر کار این با کند.

 .شود می جویی صرفه



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 :دارد نیز دیگري هاي مزیت پالستیکی ماندگار غیر هاي قالب این البته

 

 

 

 



 

 

 

 یپالستیک ماندگار غیر هاي قالب دیگر مزایاي

 

 :پارکینگی هاي سقف در دوبل تیرچه حذف

 اما کنیم. استفاده دوبل تیرچه از باید ما بلند، هاي دهانه یا و پارکینگی هاي سقف در

 تیرچه به نیاز و داشته عرض افزایش قابلیت تیرچه، خرپاي زیر محل در ها قالب این

 تري قوي میلگردهاي از تیرچه خرپاي میلگرد در است کافی سازد. می مرتفع را دوبل

 .شود استفاده

 

 :بعدي هاي سقف در مجدد ادهاستف قابلیت

 از پس توان می را ها قالب این هستند، ماندگار سقف در که یونولیتی ها بلوك خالف بر

 تولید اظهارات طبق کرد. استفاده نیز بعدي هاي سقف در و نموده، جدا بتن، شدن سخت

 .ردک استفاده سقف، اجراي در قالب هر از توان می بار 70 حداقل ها، قالب این کننده

 جدا بتن از راحتی به و کاري روغن به نیاز بدون که است اي گونه به ها قالب این جنس

 .شود می

 

 :سقف شدن سبک و سازي کف ضخامت کاهش



 

 

 کاري نازك مرحله در توان می گذاري، غالف و تاسیسات عبور محل تقریبی بینی پیش با

 سازي کف ضخامت اینکار با داد. عبور سقف داخل خالی فضاي از را تاسیسات، و ها لوله

 .یابد می کاهش سقف بار نتیجه در شود. می تر کم

 کم را سقف وزن بتوانیم چقدر هر است. ساختمان وزن تعیین در عامل ترین مهم سقف

 .داشت خواهیم زلزله برابر در تري ایمن ساختمان کنیم،

 

 :ها تیرچه تولید در تقلب از جلوگیري و تر ساده نظارت

 هست هایی تقلب و پایین کیفیت داشتیم، ساخته پیش هاي تیرچه با که تیمشکال از یک

 اشاره ها تقلب این به یبتن سازه اجرایی نکات آموزش در( شود. می ها آن تولید در که

 .)ام کرده

 فرآیند در تقلب امکان  دیگر ها، تیرچه درجاي ریزي بتن و سقف، سیستم این اجراي با

 .شود می انجام بهتر کیفیت و بیشتر دقت با نیز، نظارت کار رود. می بین از تیرچه تولید
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 ):(اکسپوز نمایان بتن صاف و مطلوب سطح

 و ناهمگون نماي داریم، یونولیتی بلوك و تیرچه هاي سقف اجراي در در مشکالتی از کیی

 یونولیت اشتعال قابلیت دلیل به ها، پارکینگ در همچنین است. سقف زیر در آن نازیباي

 .پوشاند را ها آن باید حتماً ها،

 .تیمهس سقف زیر در یکدستی نماي شاهد برداري، قالب از پس اجرا، روش این در

 
 



 

 

در پارکینگ ها تنها با یک رنگ آمیزي ساده، نمایی زیبا بوجود آورد و از انجام گچ کاري و 
 .... بی نیاز شد

 



 

 

 

 :ریزي بتن از قبل ها تیرچه از گیري ساپورت

 سقف، اجراي از بعد که بود این شد می من انزجار باعث ها پروژه در که کارهایی از یکی

 براي ها ساپورت این کردند. می تخریب گرفتن، ساپورت براي سقف، زیر از را ها تیرچه

 .شد می استفاده کاذب سقف یا کاري رابیتس یا ها لوله داري نگه

 هایی صفحه مناسب، فواصل در ها قالب کف در توان می شیوه، این به سقف اجراي در

 ها آن ماندن ثابت و بیشتر اطمینان براي هایی قالب هم ها صفحه پشت دهیم. قرار

 گیري ساپورت براي ها صفحه این از توانیم می برداري قالب از از پس دهیم. قرار

 .کنیم استفاده

 :طرفه دو دال سیستم اجراي قابلیت

 پس دارند. را طرفه یک دال صورت به سقف اجراي تقابلی تنها معمولی هاي تیرچه

 را اي سازه هاي سقف طرفه یک صورت به تواند، می فقط و است بسته طراح دست

 توان می هم هستند، مربعی هم و مستطیلی هم چون ها قالب نوع این اما، کند. طراحی

 این فهطر دو دال صورت به سقف طراحی مزیت طرفه. دو هم کرد، اجرا طرفه یک سقف

 .دارد تاثیر بسیار معماري در که کرد. اجرا تري بلند هاي دهانه توان می که است

 

 

 



 

 

 ؟ندارند ضعفی نقطه هیچ ها قالب این

 به نیازي و میکنند تکیه ها تیرچه به ها، یونولیت یا سقفی هاي بلوك معمول، روش در

  ندارند. نگهداري

 نماییم. مهار زیر، از فواصلی، در را پالستیکی هاي قالب که است نیاز اجرا، روش این در

 به توجه با که  یابد می افزایش اطمینان پایه و داربست بابت، جزیی هزینه یک لذا

 . است اغماض قبل و شده پذیرفته کامالً روش، این زیاد مزایاي

 اي سازه سقف بهترین نگوییم اگر سقف، اجراي شیوه این شد، انجام که توصیفاتی با

 .باشد تواند می اي، سازه هاي سقف بهترین از یکی مسلماً است،

 این من پیشنهاد دهند، می انجام ساز و ساخت کار اي حرفه صورت به که سازندگانی

  کنند. تهیه را ها قالب این از مناسبی متراژ که است،

 نه بار) ده (چند ها قالب این مکرر استفاده قابلیت شد، گفته باال در که مزایایی بر عالوه

 جویی صرفه هایشان هزینه در شدت به بلکه میکند، جبران را ها قالب خرید هزینه تنها

 .شود می

 خرید به نیازي میدهند، انجام ساز و ساخت موردي صورت به که هم دوستانی سایر

 .ببندند داد قرار سقف این اجراي براي صرفاً توانند، می نیست. ها قالب

 

 

 



 

 

 

 و ساخت کیفیت بهبود به که را هایی تکنولوژي که تاس این مهندسان، ما وظایف از یکی

 کشورمان ساز و ساخت صنعت به بزرگی خدمت کار این کنیم. معرفی میکند، کمک ساز

 .است

 .باشید سهیم امر این در مطلب، این گذاري اشتراك با توانید می نیز، عزیز دوست شما

 تماس 0921236943 این قالب ها می توانید با شماره:براي مشاوره در خصوص تهیه 

 .فرمایید حاصل
 امیدوارم از این مقاله لذت برده باشید.                                                                          

 س علی قربانیمهند                                                                                         

 براي دریافت مطالب آموزشی به وبسایت نگین عمران به آدرس:
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	در این شرایط ظاهراً، تیرچه های پاشنه بتنی،  می توانند بهترین جایگزین برای تیرچه های سفالی باشند.
	تیرچه های پاشنه بتنی آماده
	اما این تیرچه ها معایبی دارند.
	معایب تیرچه های پاشنه بتنی:
	 با توجه به شرط مقاومت بتن و نوع جوش، دیگر نمی توان آن ها را در کارگاه تهیه نمود.
	 به دلیل سنگین بودن، حمل و نقل آن ها با مشکلات و خطراتی همچون، آسیب دیدگی کارگران همراه است.
	 تحویل تیرچه ها معمولا با تاخیر همراه است.
	تیرچه های بتنی اگر بخواهند در شرایط استاندارد تولید شوند، حداقل باید سه روز در حوضچه آب، عمل آوری شوند. این کار باعث تاخیر در پروژه نیز می شود. با توجه به ابلاغیه جدید، سخت گیری بیشتری در خصوص عمل آوری تیرچه ها می شود.
	 با توجه به برون سپاری تولید تیرچه ها و حمل و نقل تیرچه ها از محل تولید تا پروژه ، هزینه تمام شده تیرچه های بتنی، بیشتر از تیرچه سفالی است.
	تیرچه های بتنی بعد از عمل آوری و خروج از قالب در یک کارگاه تولید تیرچه
	به این ترتیب  آیا همچنان می توان سقف های تیرچه ای را بهترین سقف سازه ای از نظر اقتصادی دانست؟
	به نظر می رسد، با اجرایی شدن این ابلاغیه، این سقف ها دیگر سقفی محبوب در بین سازندگان نیست.
	یک راهکار خوب!
	اگر ما بتوانیم، بتن تیرچه ها را همزمان با بتن سقف اجرا کنیم(درجا)، تقریباً تمام نقاط ضعف تیرچه بتنی که در بالا شمردیم برطرف خواهد شد.
	زیرا:
	 مقاومت بتن تیرچه، مشابه بتن سقف است و یکپارچگی بهتری نیز با بتن سقف دارد.
	 مشکل حمل و نقل تیرچه های بتنی سنگین نیز مرتفع خواهد شد. (فقط خرپای تیرچه ها را روی سقف می بریم.)
	 نیاز به مدت زمان مجزا برای عمل آوری بتن تیرچه ها نیست. بتن تیرچه ها هم همراه با سقف عمل آوری می شود.
	ما فقط تولید خرپای تیرچه ها را برون سپاری میکنیم که هزینه کمتری دارد و حمل و نقل آن نیز ساده تر است.
	در این نوع اجرا کافی است فقط خرپای تیرچه ها را سفارش دهیم.
	خرپای تیرچه ها به نسبت تیرچه کاملبسیار سبک تر هستند. جای کمتری را هم  اشغال میکنند. به سرعت نیز آماده می شوند.(بر خلاف تیرچه بتنی کامل، نیاز به عمل آوری ندارند
	نمایی از خرپاهای تیرچه، ساخته شده در کارخانه، که روی هم چیده شده و فضای کمی را اشغال کرده اند.
	جوش اتصالات خرپا نیز، به صورت ذوبی (نقطه ای) با دستگاه انجام شده و مطابق ابلاغیه سازمان است.
	دستگاه مکانیزه تولید خرپای تیرچه
	حتی اگر شرایط و ابزار مناسب را تامین کنیم، می توان در کارگاه نیز این خرپاها را تولید کرد.
	خرپاهای تیرچه ساخته شده در محل کارگاه ساختمانی
	اما دو مشکل وجود دارد!
	مشکل اول:
	در حالت عادی بلوک ها( یونولیت ها) بین تیرچه ها قرار میگیرد. تکیه بلوک ها به لبه پاشنه است. اما در این حالت دیگر تکیه گاهی برای بلوک ها وجود ندارد.
	مشکل دوم:
	برای این که بتن تیرچه را همزمان با سقف اجرا کنیم، باید تمام سقف را از زیر قالب ببندیم و مهار کنیم. اینکار هزینه های زیادی دارد.
	برای این دو مشکل نیز راه حل بسیار خوبی وجود دارد.
	نوعی قالب غیرماندگار برای سقف وجود دارد که دقیقاً هدف اجرا با این شیوه طراحی شده است.
	با استفاده از این قالب ها، هر دو مشکل مرتفع خواهد شد.
	این قالب ضمن قرار گیری در فضای خالی بین تیرچه ها، زیرِ خرپای تیرچه را هم مهار می کند. با این کار دیگر نیازی به اجرای بلوک بین تیرچه ها هم نیست. و در هزینه ها هم صرفه جویی می شود.
	البته این قالب های غیر ماندگار پلاستیکی مزیت های دیگری نیز دارد:
	مزایای دیگر قالب های غیر ماندگار پلاستیکی
	حذف تیرچه دوبل در سقف های پارکینگی:
	در سقف های پارکینگی و یا دهانه های بلند، ما باید از تیرچه دوبل استفاده کنیم. اما این قالب ها در محل زیر خرپای تیرچه، قابلیت افزایش عرض داشته و نیاز به تیرچه دوبل را مرتفع می سازد. کافی است در میلگرد خرپای تیرچه از میلگردهای قوی تری استفاده شود.
	قابلیت استفاده مجدد در سقف های بعدی:
	بر خلاف بلوک ها یونولیتی که در سقف ماندگار هستند، این قالب ها را می توان پس از سخت شدن بتن، جدا نموده، و در سقف های بعدی نیز استفاده کرد. طبق اظهارات تولید کننده این قالب ها، حداقل 70 بار می توان از هر قالب در اجرای سقف، استفاده کرد.
	جنس این قالب ها به گونه ای است که بدون نیاز به روغن کاری و به راحتی از بتن جدا می شود.
	کاهش ضخامت کف سازی و سبک شدن سقف:
	با پیش بینی تقریبی محل عبور تاسیسات و غلاف گذاری، می توان در مرحله نازک کاری لوله ها و تاسیسات، را از فضای خالی داخل سقف عبور داد. با اینکار ضخامت کف سازی کم تر می شود. در نتیجه بار سقف کاهش می یابد.
	سقف مهم ترین عامل در تعیین وزن ساختمان است. هر چقدر بتوانیم وزن سقف را کم کنیم، ساختمان ایمن تری در برابر زلزله خواهیم داشت.
	نظارت ساده تر و جلوگیری از تقلب در تولید تیرچه ها:
	یک از مشکلاتی که با تیرچه های پیش ساخته داشتیم، کیفیت پایین و تقلب هایی هست که در تولید آن ها می شود. (در آموزش نکات اجرایی سازه بتنی به این تقلب ها اشاره کرده ام.)
	با اجرای این سیستم سقف، و بتن ریزی درجای تیرچه ها، دیگر  امکان تقلب در فرآیند تولید تیرچه از بین می رود. کار نظارت نیز، با دقت بیشتر و کیفیت بهتر انجام می شود.
	سطح مطلوب و صاف بتن نمایان (اکسپوز):
	یکی از مشکلاتی در در اجرای سقف های تیرچه و بلوک یونولیتی داریم، نمای ناهمگون و نازیبای آن در زیر سقف است. همچنین در پارکینگ ها، به دلیل قابلیت اشتعال یونولیت ها، حتماً باید آن ها را پوشاند.
	در این روش اجرا، پس از قالب برداری، شاهد نمای یکدستی در زیر سقف هستیم.
	ساپورت گیری از تیرچه ها قبل از بتن ریزی:
	یکی از کارهایی که در پروژه ها باعث انزجار من می شد این بود که بعد از اجرای سقف، تیرچه ها را از زیر سقف، برای ساپورت گرفتن، تخریب می کردند. این ساپورت ها برای نگه داری لوله ها یا رابیتس کاری یا سقف کاذب استفاده می شد.
	در اجرای سقف به این شیوه، می توان در کف قالب ها در فواصل مناسب، صفحه هایی قرار دهیم. پشت صفحه ها هم قلاب هایی برای اطمینان بیشتر و ثابت ماندن آن ها قرار دهیم. پس از از قالب برداری می توانیم از این صفحه ها برای ساپورت گیری استفاده کنیم.
	قابلیت اجرای سیستم دال دو طرفه:
	تیرچه های معمولی تنها قابلیت اجرای سقف به صورت دال یک طرفه را دارند. پس دست طراح بسته است و فقط می تواند، به صورت یک طرفه سقف های سازه ای را طراحی کند. اما، این نوع قالب ها چون هم مستطیلی و هم مربعی هستند، هم می توان سقف یک طرفه اجرا کرد، هم دو طرفه. ...
	این قالب ها هیچ نقطه ضعفی ندارند؟
	در روش معمول، بلوک های سقفی یا یونولیت ها، به تیرچه ها تکیه میکنند و نیازی به نگهداری ندارند.
	در این روش اجرا، نیاز است که قالب های پلاستیکی را در فواصلی، از زیر، مهار نماییم. لذا یک هزینه جزیی بابت، داربست و پایه اطمینان افزایش می یابد  که با توجه به مزایای زیاد این روش، کاملاً پذیرفته شده و قبل اغماض است.
	با توصیفاتی که انجام شد، این شیوه اجرای سقف، اگر نگوییم بهترین سقف سازه ای است، مسلماً یکی از بهترین سقف های سازه ای، می تواند باشد.
	سازندگانی که به صورت حرفه ای کار ساخت و ساز انجام می دهند، پیشنهاد من این است، که متراژ مناسبی از این قالب ها را تهیه کنند.
	علاوه بر مزایایی که در بالا گفته شد، قابلیت استفاده مکرر این قالب ها (چند ده بار) نه تنها هزینه خرید قالب ها را جبران میکند، بلکه به شدت در هزینه هایشان صرفه جویی می شود.
	سایر دوستانی هم که به صورت موردی ساخت و ساز انجام میدهند، نیازی به خرید قالب ها نیست. می توانند، صرفاً برای اجرای این سقف قرار داد ببندند.
	یکی از وظایف ما مهندسان، این است که تکنولوژی هایی را که به بهبود کیفیت ساخت و ساز کمک میکند، معرفی کنیم. این کار خدمت بزرگی به صنعت ساخت و ساز کشورمان است.
	شما دوست عزیز نیز، می توانید با اشتراک گذاری این مطلب، در این امر سهیم باشید.
	برای مشاوره در خصوص تهیه این قالب ها می توانید با شماره: 0921236943 تماس حاصل فرمایید.
	برای دریافت مطالب آموزشی به وبسایت نگین عمران به آدرس:
	www.neginomran.com
	مراجعه و در یکی از فرم های ثبت نام موجود در سایت ایمیل خود را وارد نمایید.

