
 ی ساختمان  یهاانواع سقف 

 

های  سقف های ساختمانی، طراحی سقف متناسب با پروژه است، چرا که یکی از مسائل حائز اهمیت در پروژه 

هایی که در طول تاریخ صنعت  ، انواع مختلفی دارد، در ادامه بطور خالصه، به تعدادی از سقف ساختمانی

 .شوداند اشاره می ساختمان، متداول بوده 

  

 سقف طاق ضربی  •

های موجود نیست.  نامهنسوخ شده و از نقطه نظرات مختلف، مورد تایید ضوابط و آیینهر چند این نوع سقف م

شود، اما به دلیل وزن باال و  شود، به راحتی و با هزینه کم، ساخته می سقف طاق ضربی که بروی تیرآهن بنا می 

 .عملکرد بسیار ضعیف در هنگام زلزله، قابل اعتماد نیستند 
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 سقف تیرچه بلوک  •

آید. در ساخت این  ترین انواع سقف به حساب می طرفه است و یکی از رایجهای یک تیرچه بلوک، جزء دال  سقف

شود و وزن باالی بار مرده سقف، محدودیت دهانه،  سقف، از تیرچه، بلوکِ پرکننده، بتن و میلگرد استفاده می

 .ها هستند اصلی این سقف عملکرد نه چندان مناسب در برابر زلزله و مشکالت اجرایی، از معایب 

 

  

 سقف تیردال  •

هایی از مقطع کششی  جویی در مصرف بتن ودر نتیجه کاهش وزن سقف، بخشدر این نوع از سقف، برای صرفه 

شود. ضمن کاهش مصرف بتن،  شوند، حفظ می هایی که آرماتور گذاری می شود و فقط بخشسقف حذف می 

های  ای در هزینه جویی قابل مالحظه کند و صرفه ها کاهش پیدا می سقف میزان میلگرد مصرفی هم در این 

گذاری پیش از  هایی در اجرای این نوع سقف وجود دارد از جمله، دشواری قالب دهد، اما دشواریاجرایی رخ می 

 .ریزیهای چوبی و سنگین بعد از عملیات بتنریزی و برداشتن قالب بتن



  

 

  

 سقف وافل   •

ای  های بتنی معامد یک یا دو طرفه و همچنین تکنولوژی مناسب و بهینه وافل، سیستمی برای ایجاد تیرچه سقف 

های تیرچه بلوک و کاهش بار  رفع مشکالت اجرایی سقف  .ها استهای بلند سازه برای اجرای سقف در دهانه 

های  های وافل است و در ضمن، وافل مرده سقف و در نتیجه عملکرد بهتر آن در برابر زلزله از جمله مزایای سقف 

های دیگر را هم دارند، از این رو، وافل  بکار رفته در ساخت سقف، بعد از اجرا قابلیت استفاده مجدد برای پروژه 

 .تر استهای مصرفی در سقف تیرچه بلوک، مقرون به صرفه نسبت به بلوک 



 

  

 یوبوت  •

های توخالی به نام یوبوت،  ه است که در حد فاصل آن قالب ای از نوع دال دو طرف سقف یوبوت، سیستم سازه 

های یوبوت، سطح زیرین دال، بعلت باقی ماندن  ای در وسط سقف خواهد شد. در سقفجایگزین بتن غیر سازه 

 .یوبوت در بتن، سقفی کامال مسطح است



 

 سقف کوبیاکس  •

  و  دارد کروی  حجم پرکننده،  جسم ها،سقف  این در  است؛ یوبوت  سیستم سقف کوبیاکس، همانند سقف 

  داده   قرار هم کنار دال  ضخامت  در  منظم  بصورت بازیافتی، اتیلنپلی  یا پروپیلنپلی جنس  با توخالی، هایگوی 

ز مزایای سیستم سقف یوبوت، کوبیاکس و  ا بتن، یکپارچگی شود،می   انجام ریزی  بتن بعد،  مرحله در  و شوند می 

 .وافل است

  



 

 


