
 

 "ساختمان مصالح بنایی کالف دار"

 : ساختمان مصالح بنایی کالف دار

هستند که در حالت افقی معمواًل در پای دیوارها، در زیر  بتن مسلح معمواًل اعضایی از هاکالف

 .شودها و در تراز باال یا پایین بازشوها ساخته میقفتراز س

رود که باید مطابق با ضوابط همچنین در حالت قائم به منظور پیوند دیوارها به یکدیگر به کار می

 .خاص اجرا گردند

ای ها نقش عمدهپذیری ساختمانای و همچنین افزایش شکلهای در افزایش باربری لرزهکالف

 .دارند

 :توان به موارد زیر اشاره کردها میهای کالفت اولیه طراحی و همچنین از ویژگیدر فرضیا

 .شودنظر میبه جهت اطمینان از باربری ثقلی و جانبی این اعضا صرف .1

دیوارها باید  شود )فرض بر این است کهبه هیچ عنوان روی باربری آنها حساب نمی .2

 (.ظرفیت تحمل این بارها را داشته باشند

و پایداری  کالف در ساختمان باعث افزایش چشمگیری در ظرفیت باربری سازهوجود  .3

 .شودآن می

مصالح بنایی  هایتوانند بخشی از ضعف ساختمانها با تحمل نیروهای کششی میکالف .4

 .را جبران نموده و عملکرد بهتری از ساختمان را به نمایش بگذارند

شوند، که مطابق با نمودار به دو دسته تقسیم میهای بنایی های در ساختمانبه طور کلی کالف

 :شوندبندی میزیر تقسیم
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 کالف افقی .1

 الف قائمک .2

ای ساختمان مصالح بنایی کالف دارنمونه  

 
 :بندی افقی در ساختمان مصالح بنایی کالف دارکالف:  1

 .های بنایی دارندای ساختمانهایی افقی پیرامونی نقش مهمی در مقاومت لرزهکالف

های به صورت اعضای کششی یا فشاری، نیروهای اینرسی ناشی از زلزله را منتقل این کالف

کنند و مانع جدا شدن اجزای دیگر ساختمان مانند شالوده، سقف و دیوارها از یکدیگر می

 .شوندمی

 .شوند ساختمان بنایی یکپارچه عمل نماینددر نتیجه باعث می

شوند، وظیفه انتقال نیروی دیوارها را به ر ساختمان ساخته میهایی افقی که در زیهمچنین کالف

 هایی پیرامونی بندی کلی از کالففونداسیون بر عهده داشته و به طور کلی اگر بخواهیم یک دسته
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نوع کالف پیرامونی وجود  4های بنایی توان گفت در ساختمانهایی افقی داشته باشیم، میکالف

 :دارد

 سقف به دیوارهاکالف در محل اتصال  .1

 کالف در تراز باالی بازشوها .2

 کالف در تراز محل اتصال دیوارها به فونداسیون .3

 های شیبدارکالف اطراف قسمت مثلثی در سقف .4

 .گیردثیر نیروهای خمشی و کششی قرار میدر هنگام وقوع زلزله کالف افقی در تراز سقف تحت تأ

 .اید تمهیدات خاصی لحاظ گرددبرای مقاومت در برابر این نیروها در ساخت آن ب

 :های افقیبندی کلی ضوابط برای کالفدسته

 های افقیهای تعبیه و مشخصات کالفمحل 

 های افقی بتنیمشخصات و محل تعبیه میلگردها در کالف 

 های افقیاتصال کالف 

 هایی افقی به صورت زیرهای خود را در مورد کالفمبحث هشتم مقررات ملی ساختمان دیدگاه

 :بیان می کند

 کالف افقی

در تمام دیوارهای باربر باید کالف افقی در تراز زیر دیوار و در تراز زیر سقف با رعایت ضوابط زیر، 

 .ساخته شود
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 :تراز زیر دیوار

  کیلوگرم در متر مکعب بتن(  2۵۰این کالف باید با بتن مسلح )با عیار سیمان حداقل

میلیمتر و ارتفاع آن از دو  2۵۰دیوار و یا ساخته شود به طوری که عرض آن از عرض 

 .میلیمتر کمتر نباشد 2۵۰سوم عرض دیوار و یا 

  میلیمتر کمتر  ۵۰پوشش بتن اطراف میلگردهای طولی در مورد کالف زیر دیوارها از

 .نباشد

 

 

 تراز زیر سقف

 :ابعاد کالف افقی
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 رض دیوار بوده مگر کالف سقف چنانچه با بتن مسلح ساخته شود، باید عرض آن هم ع

 12۰توان عرض کالف را حداکثر تا در دیوارهای خارجی که به منظور نماسازی می

 .میلیمتر از عرض دیوار کمتر اختیار نمود

 میلیمتر کمتر  2۵وشش بتن اطراف میلگردهای طولی نباید در مورد کالف سقف از پ

 .باشد

  (نما) خارجی –دیوارهای پیرامونی: 

 

 

 سایر دیوارها: 

 

 .میلیمتر کمتر باشد 2۰۰در هیچ حال عرض کالف افقی نباید از  :تذکر

 .میلیمتر کمتر باشد 2۰۰ارتفاع کالف نیز نباید از 
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 :سایر مصالح مورد استفاده برای کالف افقی

 (IPE100) 1۰های فوالدی معادل تیرآهن نمره توان از نیمرخبه جای کالف بتن مسلح می

ط بر آن که کالف فوالدی به خوبی به سقف متصل شده و همچنین این استفاده نمود مشرو

 .های به نحوی مناسب به کالف قائم یا دیوار متصل گرددکالف

 .هنگام اجرای کالف سقف، تدابیر الزم برای اتصال مناسب آن به تیرهای سقف اتخاذ شود

 هایی افقی بر روی دیوار و در تراز زیر سقفنحوه قرار گیری کالف

 
 :هایی افقی بتنیمشخصات و محل تعبیه میلگردها در کالف

  میلیمتر باشند 1۰میلگردهای طولی باید از نوع آجدار با حداقل قطر. 

 میلگردهای طولی باید در چهار گوشه کالف با پوشش بتنی مناسب، قرار گیرند. 

 باید به  میلیمتر تجاوز نماید تعداد میلگردهای طولی 3۵۰در صورتی که عرض کالف از 
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 2۵۰ای که فاصله هر دو میلگرد مجاور از عدد و یا بیشتر افزایش داده شود به گونه 6

 .میلیمتر بیشتر نباشد

 های میلگردگذاری در کالف افقیضوابط و محدودیت

 

 میلیمتر به یکدیگر بسته  6ای به قطر حداقل های سادهمیلگردهای طولی باید با تنگ

 .شوند

 .میلیمتر بیشتر باشد 2۵۰کدیگر نباید از ارتفاع کالف یا ها از یفاصله تنگ

میلیمتر  1۵۰میلیمتر از بر کالف قائم باید حداقل به  4۵۰ها در فاصله فاصله تنگ

 .کاهش یابد
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 :هایی افقی در ساختمان مصالح بنایی کالف داراتصال کالف

 به صورت شبکه به هم  بندیهای باید به یکدیگر متصل شوند تا کالفدر هر تراز، کالف

میلیمتر  ۵۰۰های باید به اندازه پیوسته باشد و میلگردها در محل تالقی کالف

 .های بخوبی تأمین گرددهمپوشانی داشته باشند تا اتصال کالف

 کالف افقی نباید در هیچ جا منقطع باشد. 

عبور لوله یا دودکش به قطر بیش از یک ششم عرض کالف از درون کالف مجاز 

 .باشدینم

بدیهی است لوله یا دودکش باید از وسط کالف عبور نموده و نباید باعث قطع میلگردها 

 .گردد

 .همچنین لوله آب گرم و دودکش باید با عایق حرارتی پوشانده شوند
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 :کالف قائم در ساختمان مصالح بنایی کالف دار  2:

های نواحی ستونی دیوار و مهار آنها در های ساختمان و لبهبا تعبیه کالف یا شناژ قائم در گوشه

گردد تا این قسمت ها به جای فونداسیون و شناژ افقی در تراز سقف از پایین و باال، باعث می

 .لغزش و جابجایی، رفتار خمشی از خود نشان دهند

 :شود کههایی قائم بتنی، تعبیه میلگردهای کافی باعث میدر کالف

 .شوندششی در هنگام وقوع زلزله تسلیم نمیهای در مقابل نیروهای ککالف .1

 .یابدظرفیت باربری دیوار در جهت ضعیف افزایش می .2

هایی قائم هم باید تمهیداتی در نظر گرفته برای مقاومت ساختمان در برابر وقوع زلزله برای کالف

 .شود

 :های قائمبندی کلی ضوابط کالفدسته

 های قائمهای تعبیه و مشخصات کالفمحل 

 های قائم بتنیخصات و محل تعبیه میلگردها در کالفمش 
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 های قائماتصال کالف 

 های قائمعادل کردن کالفم 

هایی قائم به صورت زیر های خود را در مورد کالفمبحث هشتم مقررات ملی ساختمان دیدگاه

 :بیان می کند

 :محل تعبیه کالف قائم

 .ردندهایی قائم باید در محل تقاطع دیوارها تعبیه گکالف

های قائم با توزیع یکنواخت متر باشد باید کالف ۵در صورتی که طول دیوار بین دو کالف بیشتر از 

 .متر در داخل دیوار، تعبیه گردد ۵در فواصل کمتر از 

 محل تعبیه کالف قائم در پالن

 
 

 :ابعاد کالف قائم
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  کیلوگرم در  2۵۰هیچ یک از ابعاد مقطع کالف قائم بتن مسلح )با عیار سیمان حداقل

 .میلیمتر باشد 2۰۰نباید کمتر از  |متر مکعب بتن 

 1۰توان از تیر آهن نمره ه جای کالف بتن مسلح میب (IPE100)  یا نیمرخ فوالدی

معادل آن استفاده نمود. مشروط بر آن که اتصال کالف فوالدی با دیوار به وسیله 

 .میلگردهای افقی بخوبی تأمین شود

 :هایی قانم بتنیمیلگردها در کالف مشخصات و محل تعبیه

  میلیمتر باشند 1۰میلگردهای طولی باید از نوع آجدار با قطر حداقل. 

  میلگردهای طولی باید در چهار گوشه کالف با پوشش بتنی مناسب قرار گیرند و به نحو

 .میلگردهای طولی افقی مهار شوند |مناسبی با 

  یلیمتر پوشش بتن وجود داشته باشدم 2۵در اطراف میلگردهای طولی باید حداقل. 

  میلیمتر به یکدیگر بسته شوند. فاصله  6میلگردهای طولی باید با تنهایی به قطر حداقل

میلیمتر یا عرض کالف هر کدام که کمتر است، بیشتر  2۵۰ها از یکدیگر نباید از تنگ

 .باشد

 

 :تعریف ناحیه بحرانی در ساختمان مصالح بنایی کالف دار

یه بحرانی در کالف قائم از بر داخلی کالف افقی محاسبه شده و برابر با بزرگترین مقادیر طول ناح

 :زیر است

 هایی افقی باال و پایین دیوار بناییپنجم فاصله محور تا محور کالف 

 دو برابر ضخامت کالف قائم در راستای عمود بر دیوار 
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ها در ناحیه بحرانی فاصله تنگ تذکر: همانطور که در شکل فوق هم مشخص شده است، حداکثر

 .میلیمتر کاهش یابد 1۵۰باید به 

 :قائم هایاتصال کالف

 هایی افقی ی قائم باید به نحوی مناسب در کلیه محل های تقاطع، به کالفهاکالف

 .متصل شوند

یابد میلگردهای طولی کالف قائم باید حداقل در نقاط تقاطعی که کالف قائم ادامه نمی

 .میلیمتر در داخل کالف افقی مهار گردد 4۰۰ به اندازه

 

 :هایی قائممعادل کردن کالف

توان میلگردهایی را در طول و ارتفاع به جای هر کالف قائم مانند آنچه که توضیح داده شد، می

 :دیوار پر اساس ضوابط زیر، توزیع نمود

کیلوگرم در  2۵۰ حداقل سیمان عیار با) سیمان –را برای اجرای دیوار از مالت ماسه  .1

 .متر مکعب مالت( استفاده شود

 .سانتیمتر بیشتر نباشد 12۰سانتیمتر کمتر و از  6۰فاصله دو میلگرد قائم متوالی از  .2

 6میلیمتر، با میلگردهای افقی به قطر حداقل  2۵۰میلگردهای قائم در فاصله حداکثر  .3

 .میلیمتر، به یکدیگر بسته شوند

ای چیده شده و بندهای قائم کامالً پر گردند. دور هر اطراف میلگردها به صورت غوطه .4

میلیمتر کمتر نباشد ایجاد گردیده و  6۰میلگرد قائم، فضایی که کوچکترین بعد آن از 

 .ضمن چیدن دیوار با مالت پر شود
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 جزئیات میلگردهای قائم و افقی مهاری دیوارها

 
میلگردگذاری به جای کالف  در شکل زیر دید بهتری از این نوع معادل کردن همراه با

 قائم در دیوار، به صورت سه بعدی
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 :نحوه اجرای کالف قائم بتن آرمه در ساختمان مصالح بنایی کالف دار

ای و به صورت یکپارچه مانند هایی قائم بتن آرمه باید همزمان با اجرای دیوار سازهاجرای کالف

 :شکل زیر انجام شود

 

 یوار در ساختمان مصالح بنایی کالف داراجرای همزمان کالف قائم و د

 :اگر کالف قائم با دیوار همزمان اجرا نشود، رعایت موارد زیر الزامی است

 ایاجرای دیوار و باز گذاشتن محل کالف به صورت کنگره (الف

 میلگردگذاری و تأمین همپوشانی با میلگردهای انتظار (ب

 انتیمتر از پایین به باالس ۷۰ای قالب بیرونی به ارتفاع نصب مرحله (پ

ای و ویبره کردن برای حصول اطمینان از جاگیری مالت در تمام فضاهای مالت ریزی مرحله (ت

 خالی

 :سقف ها در ساختمان مصالح بنایی کالف دار
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 :باشد که وظایف اصلی آن عبارت است ازسقف یک از اجزای اصلی ساختمان می

 پوشش افقی ساختمان 

 ای وارد بر آن، به اجزای باربرتحمل و انتقال باره 

سقف باید با مصالح مناسب و به نحوی ساخته شود که در برابر نیروهای زلزله ضمن جدا نشدن از 

 .گاه خود، یکپارچگی و استحکام خود را حفظ کندتکیه

 .شوداین یکپارچگی باعث توزیع و انتقال مناسب نیروها به اجزای باربر می

اند و ضوابط در مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان معرفی شده هایی کهبه طور کلی سقف

های بنایی غیرمسلح در نظر های بنایی محصور شده با کالف و ساختماناجرایی آن برای ساختمان

 :گرفته شده است، عبارتند از

 سقف طاق ضربی 

 سقف تیرچه بلوک 

 سقف کاذب 

 سقف تخت 

 سقف شیبدار 

 سقف قوسی 

 ایسقف استوانه 

 سقف گنبدی 

ای و گنبدی در هر دو ساختمان بنایی های معرفی شده در باال به جز استوانهتمام سقف: ذکرت

 .اده شوندتوانند استفمحصور شده با کالف و ساختمان بنایی غیرمسلح می
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های بنایی محصور ای گنبدی در فصل مربوط به ساختمانهای استوانهاما در مورد استفاده از سقف

 .شده با کالف سخنی به میان نیامده است

 :هااطالعات کلی سقف

توانند به های بنایی غیرمسلح میهای بنایی محصور شده با کالف و ساختمانها در ساختمانسقف

 :ار و قوسی با رعایت شرایط زیر ساخته شوندصورت تخت، شیبد

 :در زیر سقف یک کالف با شرایط زیر اجرا شود (الف

 :اگر بخواهیم از کالف فوالدی استفاده کنیم باید مطابق با جدول زیر این کار انجام شود -1

 
 :اگر بخواهیم از کالف افقی بتنی استفاده کنیم، باید حداقل شرایط زیر را داشته باشد -2

 عرض حداقل مساوی ضخامت دیوار 

  میلیمتر ۲۰۰ارتفاع حداقل 

  (۱۰) ۱۰حداقل چهار میلگرد طولی آجدار نمره 

  (۶) ۶حداقل میلگردهای عرضی ساده نمره 

  میلیمتر ۲۰۰فاصله خاموت ها حداکثر 

های تخت، شیب دار و هایی بتنی و فوالدی در زیر سقفدر شکل های زیر مقادیر حداقل کالف

 :ن داده شده استقوسی نشا
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ب( بخش طره ای سقف باید همزمان با سقف اجرا شود و تیرهای آن ادامه تیرهای سقف 

 .باشد

 :سقف طاق ضربی در ساختمان مصالح بنایی کالف دار - 1

 .باشدهای رایج در کشور میسیستم طاق ضربی یکی از قدیمی ترین و سنتی ترین نوع سقف

 .شاری و مالت گچ و خاک استفاده می کنندجهت اجرای این نوع سقف از آجر ف

در این نوع سقف آجر فشاری را با ضربه دست و با فشار اندک، با مالت گچ و خاک به صورت 

 .قوسی کار می کنند

 :در شکل زیر جزئیات این نوع سقف آورده شده است
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ها در سال های نه چندان دور کاربرد فراوانی داشته که کاربرد آن به دالیل زیر بوده این نوع سقف

 :است

 در دسترس بودن مصالح 

 عدم نیاز به تخصص اجرای باال 

های بنایی های بنایی محصور شده با کالف و یا ساختماندر مورد اجرای این سقف در ساختمان

 :صی را رعایت کنیم، این ضوابط در ادامه آورده شده استغیرمسلح باید ضوابط اجرایی خا

 سقف طاق ضربی

 .متر بیشتر نشود 1های سقف از فاصله بین تیرآهن -1
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های عرضی )حداکثر یک شماره متر توسط تیرآهن 2های سقف باید در فواصل حداکثر تیرآهن -2

 .د، به یکدیگر متصل گردندگیرنهای سقف قرار میکمتر از تیرآهن اصلی( که در دل تیرآهن

های های عرضی که در دل تیرآهنهای زیر نحوه اجرای صحیح و جزئیات آن برای تیرآهندر شکل

 :گیرند آورده شده استسقف قرار می
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های دیگری که در امتداد عمود بر تیرهای های سقف توسط تیرآهنالزم است انتهای تیر آهن -3

 .وندسقف هستند به یکدیگر متصل ش

 .ای مناسب به کالف افقی متصل شوندهای سقف به گونهتیرآهن -4

متری، حداقل به صورت یک چشمه در میان، با  1های تیرآهن انتهایی سقف باید در چشمه -۵

 .تسمه یا میلگرد به شکل ضربدری به تیرآهن کناری خود مهار شود

 .ه گرددگاه مناسبی برای پاطاق آخرین دهانه طاق ضربی تعبیتکیه -6

تواند با قرار دادن یک نیمرخ فوالدی و اتصال آن با کالف زیر خود یا با جاسازی در گاه میاین تکیه

 .کالف بتنی تأمین شود

گاه فوالدی باشد باید با میلگردها یا تسمه های کاماًل کشیده و مستقیم در دو چنانچه این تکیه

 .ه آخرین تیر آهن سقف متصل گرددمتر ب 2انتهای تیر و همچنین در فواصل کمتر از 

های سقف یا استوار حداقل سطح مقطع میلگرد یا تسمه که برای مهاربندی ضربدری تیرآهن -۷

 .باشدمیلیمتر یا تسمه معادل آن می 14رود، میلگرد با قطر کردن آخرین دهانه به کار می

 :سقف تیرچه بلوک در ساختمان مصالح بنایی کالف دار -۱

هایی که در حال حاضر بیشترین سهم در سقف سازی را در سطح کشور دارد، سقف یکی از سقف

 .باشدتیرچه بلوک می

 :توان به موارد زیر اشاره کردهای این سقف میاز ویژگی

 از اجرای راحت 
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 سهولت دسترسی به مصالح و نیروی کار 

 اشتن یکپارچگی در سقفد 

لی این سقف را تیرچه )بتنی( و بلوک همانطور که از نام این سقف مشخص است، مصالح اص

 .دهدسفالی، بتنی و یا یونولیت( تشکیل می

 :در شکل زیر جزئیات یک سقف تیرچه بلوک نشان داده شده است

 
 

تنوع انتخاب در مصالح سقف تیرچه بلوک به تدریج موادی مانند پلی استایرن )یونولیت( را 

 .دهدف را به مراتب کاهش میهای سفالی و بتنی کرده و وزن سقجایگزین بلوک

های بنایی های بنایی محصور شده با کالف و یا ساختماندر مورد اجرای این سقف در ساختمان

غیرمسلح باید ضوابط اجرایی خاصی را رعایت کنیم، این ضوابط در مبحث هشتم مقررات ملی 

 :ساختمان به صورت زیر بیان شده است

 :سقف تیرچه بلوک

 نحو مناسبی به کالف افقی متصل شوند تیرچه های سقف به. 
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  میلیمتر به فواصل  6سر میلگرد مورد استفاده در بتن پوشش سقف حداقل به قطر

 .ها، قرار داده شودمیلیمتر در جهت عمود بر تیرچه 2۵۰حداکثر 

 

 میلیمتر ضخامت باشد ۵۰ها حداقل دارای پوشش بتن روی بلوک. 

 ها به وسیله کالف عرضی که عرض متر، تیرچه 4ها از در صورت تجاوز دهانه تیرچه

 .میلیمتر باشد به هم متصل شوند 1۰۰مقطع آن حداقل 

میلیمتر ) یکی در  1۰میلگرد آجدار سراسری به قطر  2این کالف باید دارای حداقل 

 .باال و یکی در پائین مقطع کالف( باشد

 لگردهای پایین در باال و به در صورت وجود طره در سقف، الزم است حداقل به اندازه می

 .متر تعبیه شود 1.۵طول حداقل 

 .آجدار باشد 12میلگرد  2به عنوان مثال اگر فرض کنیم میلگردهای پایین تیرچه برابر با 

 :سقف کاذب در ساختمان مصالح بنایی کالف دار -3

قل شده و سقف کاذب سقفی است که وزن آن از طریق اتصال به سیستم باربر ساختمان به آن منت

 .بین آن سقف اصلی فضای خالی به وجود می آید

 .این سقف در زمان کوتاهی جای خود را در صنعت ساختمان پیدا کرده است

شود و به هر نوع سقفی ها به نوعی این سقف دیده میبه طوری که امروزه در بیشتر ساختمان

 .قابلیت اتصال دارد

 .شوندی ساخته میهای کاذب به صورت مستوی یا غیر مستوسقف

 .کنیدها را در ساختمان مشاهده میای از اجرای این سقفدر عکس های ارائه شده نمونه
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های ، اهنی، ورقایشیشه ،، چوبی، فلزات رنگین، پی وی سیپانل گچی توانند باها میاین سقف

 صورت به اجرا قابلیت صورت هر در که شوند نصب …دار، آلومینیومی، کامپوزیت وفلزی روکش

 .هستند دارا را هم با و واحد

 :ی محصور شده با کالف باید بدانیم کههای بنایدر مورد اجرای سقف کاذب در ساختمان

بندی آن به گونه مناسبی به سقف اصلی باالی ها باید از مصالح سبک ساخته شده و قاباین سقف

های ناشی از زلزله در آنها، موجب بندی ساختمان متصل گردد تا ضربه تکانآن یابه دیوار یا کالف

 .خرابی دیوارهای مجاور نگردد

 :توان به موارد زیر اشاره کردف کاذب میهای سقاز قابلیت

 عبور تأسیسات 

 دکوراتیو 

 )آکوستیک کردن )عایق صوتی 

 سبک کردن وزن ساختمان 

 هدایت و جلوگیری از اتالف گرما و رطوبت 

 نورپردازی مناسب با شرایط کار و زندگی 

 :دانندمی مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان برای اجرای سقف کاذب رعایت موارد زیر را الزامی

 :سقف کاذب

 های و یا های کاذب به سازه اصلی ساختمان )دیوارهای باریر، کالفآویزها در سقف

 .سقف( متصل گردد
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  از آویزهایی استفاده شود که مقاومت کافی داشته و در برابر عوامل خورنده و

 .زدگی مقاوم باشندزنگ

 ه و برآورد شود، اما در تعداد و فاصله آویزها بسته به نوع پوشش سقف کاذب محاسب

 .عدد در هر متر مربع سقف کمتر باشد 3هر حال نباید از 

 آویزها باید شاقولی و صاف بوده و با اتصاالت مناسب به سازه اصلی متصل شوند. 

 بار وارد از طرف آویزها از باری که سقف بر اساس آن طراحی شده تجاوز نکند. 

ده شده است که در آن نحوه اتصال سقف به آویزها ر شکل زیر جزئیات یک سقف کاذب نشان داد

 :نشان داده شده است

 
 

 :با توجه به شکل فوق به تعاریف زیر دقت کنید

 .کندهای این سازه، سازه اصلی را به یکدیگر متصل میپروفیل: سازه فرعی

سقف اصلی های این سازه وظیفه انتقال بار سقف کاذب را به آویز و در نتیجه پروفیل: سازه اصلی

 .به عهده دارند

 .شوداین سازه در تراز سقف کاذب و در اولین ردیف اجرا می :سازه تراز
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 روند های کاذب به کار میهای اصلی و فرعی افقی که برای نگه داشتن سقفمقاطع نیمرخ

های اصلی و فرعی از هر باید با محاسبه تعیین شود ولی به هر حال سطح مقطع نیمرخ

 .کمتر باشد 6و  1۰د به ترتیب از سطح مقاومت میلگردهای فوالدی نمره لحاظ نبای

 های کاذب باید در برابر نیروهای جانبی مقاوم باشندسقف. 

 گیرد، در صورتی که تأسیسات حرارتی در فضای بین سقف اصلی و سقف کاذب قرار می

های در اطراف سقف کاذب به منظور تأمین جا برای تغییر مکان درز انبساط ایجاد

 .حرارتی ضروری است

 :های بنایی غیرمسلحهای متداول در ساختمانسقف -4

 :سقف تخت

ای از این شود که نمونهمیهای بنایی غیرمسلح به صورت چوبی ساخته این نوع سقف در ساختمان

 :های زیر نشان داده شده استنوع سقف در شکل

های بنایی غیرمسلح مبحث هشتم مقررات ملی ها در ساختمانبرای اجرای این نوع از سقف

 :داندالف رعایت موارد زیر را الزامی می – ۸ – 6 – ۵ – ۸ – 2ساختمان در بند 

 

 :حهای بنایی غیرمسلسقف تخت در ساختمان

 گاه چوبی یکسره )در طول دیوار( قرار گرفته و به آن از تیرهای اصلی سقف باید روی تکیه

 .متصل گردد
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 تیرهای چوبی سقف باید در روی دیوارها به وسیله چارچوب افقی مهار شوند. 

های چوبی یا فوالدی که اتصال مناسب را تأمین برای اتصال تیرهای چوبی باید از میخ

 .اده شودکند استفمی

 توان به صورت شکل زیر در نظر گرفت، که بندهای مقطع یک سقف چوبی را می

 :ای آن در ادامه آورده شده استنامهآئین

 
 

 حداکثر فاصله محور تا محور تیرهای اصلی (X)  میلیمتر بیشتر باشد 6۰۰نباید از. 

 حداقل قطر تیرها (D) باید براساس جدول زیر تعیین گردد: 

 
 میلیمتر با مصالح مناسب دیگر به  1۰هایی با ضخامت حداقل ی تیرها به وسیله تختهرو

 .صورت کامالً به هم چسبیده پوشیده شود
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 میلیمتر پوشیده شود 1۰۰ها با غوره گل به ضخامت حداکثر روی تخته. 

 شود در غوره گل به جای ها استفاده میبندی بامغوره گل، نوعی شفته است که در شیب

 .شودآهک از نخاله گچ و خاک استفاده می

 میلیمتر اندود شود 3۰به ضخامت حداکثر  کاهگل کاری، روی غوره گل، بابه منظور عایق. 

 شودکاری مجدد الیه کاهگل قبلی باید برداشته برای عایق. 

  6۰۰میلیمتر و حداکثر  3۰۰تیرهای اصلی سقف باید از هر طرف ساختمان حداقل 

 .میلیمتر به صورت طره ادامه یابند

 در صورتی که مقطع تیرهای سقف مدور باشد، باید به صورت سر و ته کنار هم قرار گیرند. 

 :جرای سقف شیبدار در ساختمان مصالح بنایی کالف دارا

های بنایی غیرمسلح متشکل از خرپاهای چوبی، ر معمول در ساختمانهای شیب داسقف

 .باشدهای فرعی میهای فرعی و پوشش مناسب روی تیرچهتیرچه

شود، خرپاهای چوبی شامل اعضای فوقانی، تحتانی، اعضای همانطور که در شکل مشاهده می

 .انده یکدیگر متصل شدهباشند که بمورب و یا قائم متصل کننده اعضای فوقانی و تحتانی می

ده است برای اجرای این نوع رعایت ضوابطی که در ادامه آم مقررات ملی ساختمان 8مبحث 

 :داندهای شیبدار الزامی میخرپاها در سقف

  باشدمتر می 4.۵حداکثر فاصله خرپاها از یکدیگر. 

 میلیمتر باشد ۸۰هایی با قطر حداقل اعضای فوقانی و تحتانی خرپاها باید از چوب. 

 2/1ر و طول حداکثر میلیمت ۵۰هایی با قطر حداقل اعضای مورب و یا قائم باید از چوب 

 .متر باشد

 .(در شکل صفحه قبل مقطع اعضا فوقانی و تحتانی نشان داده شده است)
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 متر باشد1.2های موجود روی اعضای فوقانی و تحتانی حداکثر فاصله مرکز به مرکز تقاطع. 

 

به طوری دهد، گیرد که ساختار سقف را تشکیل میهایی قرار میر روی این خرپاها تیرچهب: تذکر

 .ها باید به نحو مناسبی به اعضا فوقانی متصل شوندکه این تیرچه

 

 :های فرعی رعایت کنیم عبارتند ازضوابطی که باید در مورد تیرچه

 میلیمتر باشد 6۰۰ها نباید بیشتر از فاصله محور تا محور تیرچهmm) 6۰۰x < ).2 

 هاحداقل قطر تیرچه (D) آیدمی بر اساس جدول زیر بدست: 

 داقل قطر تیرچه های روی خرپاها به میلیمترح

 
 .شوندضرب می ۷۵/۰برای پوشش فلزی اعداد این جدول در : توجه

 :گیردشیبدار قرار می سقف های فرعی بر رویانواع پوششی که روی تیرچه

 دار(وشش فلزی )ورق فلزی موجپ 

 های نازک و مالت گل، آهک و سفال بام(پوشش سفالی )تخته 
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 های نازک و غوره گل و اندود کاهگل(پوشش غوره گل )تخته 

ر قسمت قبل نحوه اجرای پوشش غوره گل را بررسی کردیم، در ادامه نحوه اجرا پوشش فلزی و د

 :سفالی را بررسی خواهیم کرد

 :پوشش فلزی -۱

 .شودهای فلزی موجدار پوشانده میها با استفاده از ورقدر این نوع پوشش روی تیرچه

بندی به های خم شده )پیچ سرخم( و واشرهای الستیکی جهت آبها باید به وسیله پیچاین ورق

 .ها وصل شوندتیرچه

 :پوشش سفال -۲

میلیمتر کامالً پوشیده  1۰ل هایی به ضخامت حداقها باید با تختهدر این نوع پوشش روی تیرچه

 .شود

 .شوندها وصل میهای چوبی یا فلزی به تیرچهها با میختخته

 .ها باید سقف را داشته باشندزهوار نگهدارنده سفال

 .ها متصل شودتوسط میخ به تخته

 .بندی سقف را داشته باشدها باید چنان قرار داده شوند که همپوشانی مناسب جهت آبسفال

 ی خاصهاسقف

 :سقف قوسی
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 .باشدسقف قوسی از نوع خشتی، آجری یا چوبی می

 .ای و یا گنبدی ساخته شوندتوانند به شکل استوانهها میاین سقف

 .گیرند که باید به طور مناسب به آن وصل شوندهای قوسی روی چارچوب چوبی قرار میسقف

گل یا آجر فرش با مالت نیمچه کاه ها باید به روش مناسبی مانند اندود کاهپوشش روی این سقف

 .اجرا شود

 :ایهای استوانهسقف

های های کناری باید برابر نصف دهانه و برای دهانهای برای دهانههای استوانهحداقل بلندی قوس

 .میانی یک سوم دهانه باشد

 های زیر عمل شودبه منظور جذب نیروی رانش افقی باید به یکی از شیوه: 

متر به وسیله یک عضو افقی  ۵/1ر جهت دهانه قوس باید به فاصله هر چارچوب چوبی د .1

 .)کش( در جهت عمود بر محور قوس تقویت شود

 .میلیمتر باشد ۷۰تواند از چوب با قطر حداقل کش می

 .بند مناسبی تقویت شوندمتر توسط پشت ۵/1دیوارهای کناری باید به فاصله هر  .2

 :های گنبدیسقف

 .ای یا چندضلعی منتظم باشنددارای پالن دایره های گنبدی بایدسقف

 .ها یک سوم دهانه گنبد استهای این نوع سقفحداقل بلندی قوس

 .ها الزم است یک کالف چوبی پیوسته بر روی دیوارها و زیر گنبد تعبیه گردددر این قبیل سقف
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 ستوارسازانا: گردآورنده
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