
های متداول های بتنی متعامد یک یا دوطرفه است. این تکنولوژی جایگزینی مناسب و بهینه برای سیستمسقف وافل سیستمی برای ایجاد تیرچه

ر های پالستیکی غیرماندگاهای بلند در سازه مورداستفاده قرار می گیرد. در اجرای این نوع سقف از قالبمنظور پوشش دهانهاجرای سقف بوده و به

ها به فرم طولی و یا مربعی توانند مجدداً مورد استفاده قرار گیرند. بسته به اینکه قالبریزی سقف میها پس از اتمام بتناستفاده می شود. این قالب

 .باشدصورت یک و یا دوطرفه میباشند، سقف دارای عملکرد باربری به

های مشابه موجود در بازار ارای مزایای بسیار زیاد فنی و اقتصادی نسبت به نمونهتولیدشده توسط شرکت گنبد فیروزه، د قالب های سقف وافل

صورت گردد نمای بتن زیرین بهها از جنس پالستیک پلی پروپیلن و بسیار سبک تهیه شده است و سطح صیقلی آن باعث میباشد. این قالبمی

 .نمایان )اکسپوز( مورداستفاده قرار گیرد

صورت انحصاری توسط این شرکت در حال تولید و عرضه به بازار باشد که بهی وافل گنبد فیروزه طراحی قالب های قفل دار میهامزیت ویژه قالب

 .باشدمهندسی سراسر کشور میها موردتأیید مرکز تحقیقات مسکن و نظامذکر است که این دالباشد. قابلمی

 اجرای سقف وافل

در سراسر کشور می باشد. همچنین این شرکت دارای نمایندگی های در اقصی نقاط  سقف وافل شرکت گنبد فیروزه بزرگترین تولید کننده انواع

 .کشور و همچنین کشور عراق است که برای انجام پروژه های کوچک و بزرگ می توان از پیمانکاران این شرکت استفاده نمود

 آیا مقدار ثابتی برای دستمزد اجرای سقف وافل وجود دارد؟ 

نسبت به دیگر سقف ها بسیار کمتر است. دستمزد و هزینه اجرا در هر مرحله از اجرای وافل متفاوت می باشد و این هزینه  دستمزد اجرای سقف وافل

 .یک مقدار ثابت و از پیش تعیین شده ای نیست و تمامی هزینه های اجرا در هر از پروژه متفاوت است

ین مورد تاثیر گذار در قیمت گذاری، سطح کل یک زیر بنا است. همچنین موارد بسیاری همچون هزینه استهالک قالب وافل، هزینه هر کیلوگرم مهمتر

 .آرماتور و هر تن بتن نیز در هزینه دستمزد اجرا بسیار تاثیرگذار خواهند بود

 مزایای استفاده از سیستم سقف وافل

ف های وافل می توان به این مورد اشاره نمود که این سیستم می تواند با سایر سیستم های سازه ای دیگر جایگزین شود. یکی از مهمترین مزایای سق

نقشه ها این کار به راحتی انجام می شود. ولی در مورد سیستم های عرشه فوالدی باید دقت بیشتری را اعمال کرد. و در صورت لزوم مجبور به تغییر 

 .ویمو طراحی آن ها ش
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ی، قالب های وافل مزایای بسیاری نسبت به دیگر سیستم های سقفی دارند که به طور کلی این مزایا را می توان به مزایای زیست محیطی، اقتصاد

 .فنی، معماری و اجرایی تقسیم بندی کرد که در مورد هرکدام به طور جداگانه در صفحه مزایای وافل توضیح داده شده است

 :وافل می توان به موارد زیر اشاره نمود از جمله مزایای

 کاهش مصرف مصالح مورد استفاده در اجرا و میلگرد مصرفی در کل سازه 

  ریزی در کل سازه، هزینه نازک کاری و تاسیساتکاهش حجم بتن 

 سوزی و بهبود عملکرد در برابر زلزلهایمنی باالی سقف در برابر آتش 

 وزن کم و ضخامت کم سقف 

 ز فضای موجود و افزایش متراژ بنا با کاهش ستون هااستفاده بهینه ا 

  های ساختمان و افزایش ارتفاع مفید طبقاتکاهش تعداد ستون 

 ایجاد فضاهای خالقانه و تامین پارکینگ یا فضای تجاری بیشتر 

 عدم نیاز به تجهیزات خاص برای اجرا 

 اجرای سقف وافل عدم نیاز به یک نیروی متخصص برای 

 و بازشوهای بزرگ و نامنظم در سقف امکان ایجاد شکل 

 عبور راحت تاسیسات از زیر سقف 

 کاربردهای سقف وافل

گیرد. برای داشتن نمایی زیبا هایی که زیبایی اهمیت داشته باشد مورداستفاده قرار میها در مکانسقف وافل کاربردهای زیادی را داراست. این سقف

 .شودها استفاده میها برای داشتن زیر نمای زیبا و جذاب از این سقفهای پارکینگشود. در سقفها توصیه میاستفاده از این سقف

 .صرفه هستندبهها مقرونز آن جایی که وافل هزینه زیادی را در برنخواهند داشت این سقفا

های سنتی دارد بیش از قبل موردتوجه قرار گرفته است. ایمنی سقف وافل در برابر حوادث استفاده از سقف وافل به دلیل مزایایی که نسبت به سقف

یابد. در ها وزن کمی دارند. از همین رو بار مرده ساختمان کاهش مینتی بیشتر است. این سقفهای ساخته شده با مصالح سطبیعی نسبت به سقف

 .صورت بروز حوادث طبیعی خطرات ناشی از آن کاهش پیدا خواهد کرد
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 …ارتفاع دهانه و  عوامل مختلفی در انتخاب سقف اثرگذار هستند. از جمله این عوامل بودجه، کاربری ساختمان، امکانات، نحوه اجرا، معماری،

 به نیازی نصب برای و بوده ساده آن اجرای. است صرفهبهمقرون بسیار زیاد ارتفاع با هایدهانه برای وافل سقف انتخاب اقتصادی لحاظ از. باشدمی

 .بود خواهد اجراقابل معمولی اجرایی هایتیم توسط رو همین از. ندارد خاصی ابزارهای و تجهیزات

های بلند ها، ساختن سقف برای دهانهتوان استفاده نمود. از جمله موارد پرکاربرد آنهایی با معماری مختلف میف وافل در ساختماناز طرفی از سق

 .های وافل استفاده نمایندوساز خود از سقفدهند در ساختهای مزاحم است. از همین رو معماران و پیمانکاران ترجیح میو حذف ستون

 های مسکونیافل در ساختمانکاربرد سقف و-۱

ها مشبک هستند و برای تزیین نیازی به استفاده از باشد. این سقفهای مسکونی میهای استفاده از سقف وافل، ساختمانترین مکاناز پراستفاده

سازی فضا ود. حذف تیرها در بهینهها را چندین برابر نمتوان زیبایی آنهای مشبک میها نیست. تنها با یک نورپردازی در سقفسقف کاذب در آن

 .شود که فضای مفید ساختمان افزایش پیدا کندنیز اثرگذار است. سقف وافل به دلیل سبک بودن و حذف تیرهای اضافی موجب می

 های تجاریاستفاده از سقف وافل در مکان-۲

هایی با مصالح سنتی استفاده شود بار مرده های با ارتفاع زیاد از سقفهای بلند هستند. اگر در دهانههایی با دهانهاماکن تجاری معموالً نیازمند سقف

اده از سقف وافل ها خواهد شد. از دیگر مزایای استفیافته و در نهایت ضمن مصرف باالی مصالح موجب باالرفتن هزینهساختمان بیش از حد افزایش

 .باشدهای بلند میدر اماکن تجاری کاهش ارتعاشات ناشی از ازدحام جمعیت، نمای زیبا، صرفه اقتصادی و امکان ایجاد دهانه

 … ها، سقف سینما واستفاده در پارکینگ-۳

ها دیگر نیازی به زیباسازی شود. در این مکانه میاستفاد وافل سقف از …هایی نظیر پارکینگ، سینما و هایی با دهانه بلند در مکانبرای ساخت سقف

سوزی در پارکینگ مقاومت باالیی داشته و دچار تخریب یابد. از طرفی در صورت آتشسقف نبوده و با حذف ستون فضای پارکینگ افزایش می

 .شودنمی

 های اداریکاربرد سقف وافل در ساختمان-۴

 .کنداز طرفی از بازتاب صدا جلوگیری می سقف وافل در کنار زیبایی عایق صوت است.



 هاکاربرد سقف وافل در بیمارستان -۵

 .ها استفاده شودهای شلوغ و حساسی مانند بیمارستانها در مکانسوزی مقاوم هستند. از همین رو از آنها در برابر زلزله و آتشوافل

 طراحی سقف وافل

قالب قرار بگیرد. نسبت بعد دهانه بزرگ  ۳در نظر گرفته شود که در هر دو جهت هر دو دهانه حداقل در طراحی سقف وافل باید اندازه قالب به شکلی 

و بار زنده کمتر از  ۰.۵الی  ۰.۲ بین تیرها سختی  بیشتر باشد؛ بنابراین در انتخاب ابعاد دهانه باید دقت الزم انجام شود. ۲به دهانه کوچک نباید از 

 .بیشتر باشد ۳/۱ از نباید راستا یک در مجاور هایدهانه نسبت  .برابر بار مرده خواهد بود ۲

ها تواند در کیفیت نهایی تأثیرگذار باشد. در این سازه جنس برخی از مواد مورداستفاده از جمله قالبدر اجرای سقف وافل نیروها و مواد مصرفی می

 .ی به سقفی باکیفیت دست پیدا کردامندی از تیم حرفهبسیار حائز اهمیت است. همچنین باید با بهره

تر و تعداد شود. اندازه قالب به دهانه بستگی دارد. هرچه ارتفاع سقف بیشتر باشد ابعاد قالب کوچکها از قالب وافل استفاده میبرای اجرای این سقف

های وافل غیرماندگار شود. قالبمورداستفاده کمتر می تر و تعدادتر باشد، ابعاد آن بزرگیابد. از طرفی هرچه دهانه کوتاهمورداستفاده افزایش می

 .گیرندهستند و بعد از اتمام پروژه مجدداً مورداستفاده قرار می

 .ها داردهای تیرچه و یونولیت است. همچون دال دوطرفه عمل کرده و وزن کمتری نسبت به بقیه دالعملکرد سقف وافل همچون سقف

صورت افقی و عمودی در محل مناسب قرار گرفته و توسط هایی بهشمع بندی است. برای این منظور ساپورتهای وافل مرحله نخست در سیستم

ها بر دهد. پس از شمع بندی قالبشوند. این سیستم نوعی سیستم بار ثقلی را برای تحمل وزن بتن مسلح تشکیل میاتصاالت به یکدیگر متصل می

ها ریزی در فواصل بین قالبشوند. پس از تحکیم اتصاالت بتنهای مخصوص به شاسی زیرین متصل میتروی یک شبکه افقی قرار گرفته و با بس

 .شودانجام می

 سواالت متداول سقف وافل

 باشد؟آیا مصالح مورد استفاده در این سقف وافل و یوبوت دارای مشخصات ویژه ای می .1



باشد. مقاومت بتن و میلگرد توسط طراح های غیرماندگار وافل و یا بلوک های یوبوت میقالب ها شامل بتن، میلگرد ومصالح مورداستفاده دراین دال

 .شودگردد که معموال مانند دیگر اعضای بتنی سازه درنظرگرفته میسازه تعیین می

 دال های تخت تو خالی ) کوبیاکس و یوبوت ( در چیست؟ تفاوت سقف وافل نسبت به .2

شکل عمل  I باشد که بصورت مقطعدال های تخت توخالی از تیرهای متعامد تشکیل شده و دارای دو الیه بتن همراه با شبکه میلگرد عمود برهم می

شد باهای عمود برهم و یک الیه بتن فوقانی میشود درحالیکه سقف وافل بصورت تیرچهکنند و دراجرای سقف از قالب های ماندگار استفاده میمی

های مجوف هم ضخامت با شود. وزن سقف وافل نسبت به دالباشد و از قالب های غیرماندگار در اجرای سقف استفاده میشکل می T و دارای مقطع

های مجوف به علت وجود شود، همچنین در سقف% کمتر است، که این مزیت باعث کاهش مصرف بتن و آرماتور در سقف می40آن در حدود 

افتد ها اتفاق نمیباشد، که این امر در سقف وافل به علت در آوردن قالبهای یوبوت و کوبیاکس میاندگار، برای هرسقف نیاز به خرید بلوکهای مقالب

 .یابدو در نتیجه هزینه نهایی سقف کاهش می

 نرم افزار های طراحی سقف وافل و نکات طراحی آن چیست؟ .3

 های جدید نرم افزارشود، در نسخهاستفاده می (ETABS,SAFE,SAP) م افزارهای مهندسی عمران شاملنر از وافل سقف برای طراحی سازه با

ETABS منوی در دقیق طور به را وافل سقف توانمی DEFINE افزار نرم از نیز سقف معرفی نمود. برای کنترل خیز دراز مدت SAFE  ورژن

 .باشدافزار در کنترل خیز، استفاده از آنالیز غیر خطی ترک خوردگی میشود، قابلیت اصلی این نرم به باال استفاده می 12

 آیین نامه مورد استفاده در ایران برای طراحی سقف وافل چیست؟ .4

 ،2800 نامه آیین از سقف ایمقررات ملی، استفاده نمود، همچنین برای طرح لرزه 9، مبحث ACI نامه آیین از توانمی وافل سقف برای طراحی

ASCE ،IBC  یکی ”[توان از قالب های غیر ماندگار وافل شرکت گنبدفیروزه استفاده کرد چند سقف می باشد؟استفاده نمود.تعداد دفعاتی که می

ه از دغدغاز پارامترهای اساسی و مهم در انتخاب قالب وافل میزان کیفیت نهایی محصول و قابلیت استفاده در دفعات مختلف می باشد. از این رو یکی 

ابطه با های شرکت گنبد فیروزه از ابتدای فعالیت خود تولید محصوالت با کیفیت بوده و تالش برا ارائه بهترین محصوالت را داشته است. آنچه در ر

تا  40حداقل  تعداد دفعات استفاده از قالب وافل گنبد فیروزه مشخص است، به طورکلی اگر قالب ها به طور اصولی مورد استفاده قرار گیرد، می توان

 .بار از قالب های وافل گنبد فیروزه در اجرای سقف های وافل استفاده نمود 50

 های فلزی نیز وجود دارد؟آیا امکان اجرای سقف وافل گنبد فیروزه در سازه .5



ت بازدید از پروژه های نمونه این های اسکلت بتنی و فلزی نظیر قاب خمشی و قاب مهاربندی شده قابل اجراست. جهبله. سقف وافل در انواع سیستم

 .شرکت می توانید با شماره های تلفن های دفتر مرکزی تماس حاصل نمایید

 پذیر است؟وود نیز امکانکردن پالیآیا اجرای سقف وافل گنبد فیروزه بدون فرش .6

% از پروژه های این 90پذیر است. در بیش از وفیل امکانوود و اجرا بر روی پربلی. اجرای سقف وافل گنبد فیروزه به دو شیوه اجرای بر روی پالی

 .شرکت قالب وافل بدون فرش کردن پالی وود اجرایی شده است

 آیا اجرای سقف وافل گنبد فیروزه نیاز به نیروی انسانی با مهارت خاص دارد؟ .7

جمله تیرچه بلوک و یا تیر و دال را داشته باشند به راحتی و خیر. تمامی پیمانکاران فعال در زمینه ساختمان که تجربه اجرای سقف های مرسوم از 

 .با آموزشی در حد چند ساعت و یا بازدید از نمونه پروژه های شرکت گنبد فیروزه به سادگی توان اجرای آن را کسب خواهند کرد

 آیا سقف وافل گنبد فیروزه تاییدیه مرکز تحقیقات مسکن و ساختمان را دارد؟ .8

 و المللیبین هاینامهآیین تایید مورد هایسقف از وافل سقف . باشد داشته تحقیقات مرکز تاییدیه به نیاز که باشدنمی مواردی جز وافل بلی. سیستم

 با مطابق( وافل) مشبک سقف طراحی ،92 ویرایش ساختمان ملی مقررات 9 مبحث 3-1-18-9 بند طبق. باشدمی ساختمان ملی مقررات همچنین

 .باشداین مبحث می 18 فصل ضوابط

 آیا سرعت اجرای سقف وافل گنبد فیروزه باالتر از سرعت اجرای سقف عرشه فوالدی و کامپوزیت است؟ .9

کردن زمان اجرای تیرهای فرعی، های عرشه فوالدی و کامپوزیت، هر دو سقف مذکور با لحاظرغم تصور عرف مبنی بر سرعت باالی سقفبلی. علی

های وافل گنبد فیروزه میخ و مش میلگرد، به مدت زمان بیشتری برای اجرا نسبت به سقفهای عرشه، و اجرای گلکردن ورقرشدهی و فبرش، فرم

 .های عرشه فوالدی را نیز افزودریزی در سقفنیاز دارند. به این موارد بایستی صعوبت اجرای بتن


