
 

 "سقف سالید اسلب"

 :آشنایی با سقف سالید اسلب

شود که به صورت یکپارچه و کامل به نوعی از سقف یا عرشه سازه گفته می سقف سالید اسلب

 .و فوالد اجرا شود بتن از ترکیب

 :اجزای تشکیل دهنده کلی انواع دال بتنی عبارتند از

بندی زیر و دور انجام بندی و قالبو بتن روش کلی اجرا به این صورت است که ابتدا شمع میلگرد

بینی شده در نقشه اجرا شده شده و بسته به نوع یک طرفه یا دو طرفه بودن دال، میلگردهای پیش

 .شودو سقف یا عرشه آماده بتن می

توان از آن در انواع سازه با می باشد کهدال بتنی یکی از پر طرفدارترین نوع سقف در دنیا می

 .های سخت از این روش استفاده کردسازیکاربری متفاوت و ساخت عرشه انواع پل وکف

بندی زیر و سرعت پایین اجرا از توجیه اقتصادی در اما با توجه به وزن باال و نیاز به قالب

 .باشدهای اقتصادی برخوردار نمیسازی و ساختمانانبوه

 

https://ostovarsazan.com/%d8%a8%d8%aa%d9%86/
https://ostovarsazan.com/%d8%a8%d8%aa%d9%86/
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https://ostovarsazan.com/%d8%b3%d9%82%d9%81-%d8%b3%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a8/


 

 .است با این تفاوت که تیرهای فرعی آن بتنی هستند سقف کامپوزیت این سقف شبیه به

اجرا  ساختهسقف تیر و دال در اسکلت بتنی به صورت درجا و در اسکلت فلزی به صورت پیش

 .شودمی

شود چون مقطع آن شبیه به دو گفته می ((دبل تی)) ساخته در اصطالحبه سقف تیر و دال پیش

 .در کنار هم است T حرف انگلیسی

جویی در مصرف بتن و فوالد و سبک کردن وزن سقف با حفظ مقاومت، قسمتی از برای صرفه

مقدار از سطح مقطع بتن که  گیرد حذف و فقط آنمقطع سقف که در منطقه کششی قرار می

 .ماندبرای جاگذاری آرماتورهای کششی و عرضی الزم است، باقی می

 

 .این کار به ویژه برای کاهش وزن مرده سقف و ساختمان دارای اهمیت خاصی است

شود که مناطقی فشاری و کششی مقطع بتنی سقف مانده طوری طراحی میهای باقیفاصله محل

 .به طور یکپارچه عمل کند و سقف حالت اولیه خود را از دست ندهد

زنبوری و مانند آنها بند )تیر و دال( النههای مجوف، دال با پشتبه طرح دالاین روش منجر 

 .گردیده است

 

https://ostovarsazan.com/%d8%b3%d9%82%d9%81-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%be%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%aa/
https://ostovarsazan.com/%d8%b3%d9%82%d9%81-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%be%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%aa/
https://ostovarsazan.com/%d8%b3%d9%82%d9%81-%d8%b3%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a8/


 

مقدار اولیه و وزن سقف نیز تقریباً به همین میزان  1/3ها به حدود مصرف بتن در این نوع سقف

 .یابدکاهش می

ی های اجرای بقیهها در مصرف میلگرد و هزینهاز طرف دیگر به علت سبکتر شدن وزن سقف

 .شودای میجویی قابل مالحظههای باربر ساختمان صرفهقسمت

 بند سالید اسلبمعرفی سقف دال با پشت  :(Solid Slab) 

الش و نوآوری داشتن مسکن مطمئن اولین آرزوی بشر است که برای دستیابی به آن همواره در ت

ها دست یافته که یکی از اجزای خراشبوده و هست و در این راستا به تکنولوژی ساخت آسمان

 .باشدمهم تشکیل دهنده انواع ساختمان سقف آن می

ها سهم نسبتاً زیادی از قیمت و استحکام ساختمان را به خود اختصاص نظر به اینکه سقف

تر کردن تر و محکممتنوعی را به منظور هرچه اقتصادیهای دهند، طراحان ساختمان سیستممی

بندی، بهبود جویی در مصرف بتن و فوالد، کاهش یا حذف قالباند که صرفهآنها ابداع و اجرا کرده

 .دهدهای انجام شده را تشکیل میهای ساخت و ارتقا کیفیت اجرا، محورهای اساسی کوششروش

ر کردن وزن سقف با حفظ مقاومت، قسمتی از مقطع جویی در مصرف بتن و سبکتبرای صرفه

گیرد حذف و فقط آن مقدار از سطح مقطع بتن که برای سقف که در منطقه کششی قرار می

 .کاهش وزن مرده سقف و ساختمان دارای اهمیت خاصی است

شود که مناطق فشاری و کششی مقطع بتنی سقف های باقی مانده طوری طراحی میفاصله محل

 .عمل کند و سقف حالت اولیه خود را از دست ندهد یکپارچه به طور

زنبوری و مانند آنها و النه Solid Slab بندهای مجوف، دال با پشتاین روش منجر به طرح دال

 .گردیده است

https://ostovarsazan.com/%d8%b3%d9%82%d9%81-%d8%b3%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a8/


 

مقدار اولیه و وزن سقف نیز تقریباً به همین میزان  1/3ها به حدود مصرف بتن در این نوع سقف

ها، در مصرف میلگرد و هزینه یابد و از طرف دیگر به علت سبکتر شدن وزن سقفکاهش می

 .شودای میجویی قابل مالحظههای باربر ساختمان صرفهاجرای بقیه قسمت

 .را بیشتر معرفی نماییم Solid Slab بندکه سقف دال با پشتدر این مقاله قصد داریم 

 معرفی سقف سالید اسلب: 

های باربر و دال رابط یکپارچه بتنی با ضخامت کم تشکیل شده است از تیرک سقف سالید اسلب

ها بسته به کاربرد آن قابل طراحی و اجرا مختلف و فواصل و ارتفاع متنوع تیرک هایکه در دهانه

و کرومیت و کامپوزیت و دیگر  سقف تیرچه بلوک های اساسید که عالوه بر رفع ضعفباشمی

تر و یا تنوع محاسباتی که اقتصادیتر و های مرسوم، سقفی است به مراتب سبکتر و مستحکمسقف

 .شودذیالً توضیح داده می

 .شودهای متنوعی اجرا میبه روش های سالید اسلب سقف

 

های باکس در شود قالبپس از ایجاد بستر در تراز مورد نظر که کاماًل به وسیله تخته پوشیده می

.شودکنار هم چیده می

 

https://ostovarsazan.com/%d8%b3%d9%82%d9%81-%d8%aa%db%8c%d8%b1%da%86%d9%87-%d8%a8%d9%84%d9%88%da%a9/
https://ostovarsazan.com/%d8%b3%d9%82%d9%81-%d8%aa%db%8c%d8%b1%da%86%d9%87-%d8%a8%d9%84%d9%88%da%a9/
https://ostovarsazan.com/%d8%b3%d9%82%d9%81-%d8%b3%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a8/


 

های دیگر که شود و روشدر کنار هم چیده می های فلزی یا پالستیکی بر روی تیرریزیباکس

 .های باالیی دارندمعموالً هزینه

 روش اجرا سقف سالید اسلب: 

 :در روش ابداعی که مورد بحث است با اندکی تغییرات در اسکلت بتنی و فلزی به ترتیب زیر

 های به هم پیوسته در تراز مورد نظرایجاد بستر به وسیله )اسکافول( جک -1

های فلزی کشویی بدون استفاده از جک )در موارد اسکلت فلزی با استفاده از کش در -2

 خاص(

 

 گیرهاها و کلهکارگذاری تیرک -3

 های فلزیکارگذاری قالب -4

 نصب اسپیرها -5

 ها(نصب میلگردهای کششی و فشارهای عرضی )کالف -6

 نصب دیگر میلگردهای مورد نیاز -7

 نصب منافذ مخصوص تأسیسات برقی و مکانیکی -8

https://ostovarsazan.com/%d8%b3%d9%82%d9%81-%d8%b3%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a8/


 

 ریزیکنترل کیفیت آرماتور و بتن -9

 و کیورینگ بتن عمل آوری بتن -10

 برداریقالب -11

 های تأسیساتی و برقیعبور لوله -12

 به وسیله شلیک هیلتی رابیتس نصب -13

 کارینازک -14

 تیر در سقف سالید اسلببندی تیر و شاهقالب: 

 .شودبندی تیرها معمواًل از یک قطعه در کف و دو قطعه جانبی تشکیل میقالب

گیرد و ها قرار میشود و مستقیمًا بر روی سر شمعتر ساخته میمعموالً قالب کف با عرض دقیق

شوند )روی قالب ها قرار داده میهای کناره بر قالب کف مماس شده و آنها نیز روی سر شمعقالب

 .کنند(کف تکیه نمی

ند شد که در ادامه های دال متصل خواههای کناری از دو طرف به قالبمشخص است که قالب

 .شودشرح داده می

 .بندها به نظر طراح بستگی خواهد داشتنحوه تعبیه این پشت

ها نیز جهت حمایت از قالب در زیر قطعه کف به صورت مستقیم یا با واسطه )به کمک شمع

 .تیرهای طولی( قرار خواهند گرفت

https://ostovarsazan.com/%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a2%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%aa%d9%86/
https://ostovarsazan.com/%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a2%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%aa%d9%86/
https://ostovarsazan.com/%d8%b1%d8%a7%d8%a8%db%8c%d8%aa%d8%b3/
https://ostovarsazan.com/%d8%b1%d8%a7%d8%a8%db%8c%d8%aa%d8%b3/
https://ostovarsazan.com/%d8%b3%d9%82%d9%81-%d8%b3%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a8/


 

گیرد اما در حالت کلی ت میبندی تیرها معموالً براساس نکات فوق صورمشخصات عمومی قالب

 .نمایداین طراح است که این جزئیات را تعیین می

ساخته آماده، نحوه اتصال قطعات به هم و شیوه حمایت از هر های پیشدر صورت استفاده از قالب

 .گیردیک از قطعات توسط سازنده طراحی شده و در اختیار مصرف کننده قرار می

هایی که ممکن است به کار گرفته شوند نشان بندی تیر و سایر فرمبدر اشکال زیر فرم عمومی قال

 :داده شده است

 
 

 

https://ostovarsazan.com/%d8%b3%d9%82%d9%81-%d8%b3%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a8/


 

بندی تیر به همراه دال متصل، پوشش قالب از تخته چندالیی شکل نمونه اجزای قالب

 .است و صفحه کف تیر بر روی الوارهای چهارتراش قرار دارد

 .بندی در محل تقاطع تیر و دال نشان داده شده استهای دیگر قالبدر قسمت زیرین روش

 .های تیر را با بست به هم مهار کردتر باید کنارهدر مورد تیرهای عمیق

 

کوبی های بلوکهای تیر از تختهبندی تیر در زمانی که قالب کنارهشکل جزئیات قالب

 .شودشده و کف تیر از تخته الوار تراشیده یکپارچه ساخته می

 

 

https://ostovarsazan.com/%d8%b3%d9%82%d9%81-%d8%b3%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a8/


 

 

گیرند که خود های تیر بر روی کف تیر قرار میدر این روش که کمتر متداول است، کناره

 .کنندهای دو پایه تکیه میبر روی تیرهای طولی روی شمع

 .ها و مقاومت در برابر واژگونی از مزایای این طرح استتر شمعبندی وسیعامکان فاصله

 

 

 

 

 

https://ostovarsazan.com/%d8%b3%d9%82%d9%81-%d8%b3%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a8/


 

 

های دو پایه تکیه دارند ها مستقیماً بر روی شمعشکل تیرهای سنگین پشتواره و تقویتی

 .دهندزنی افقی دهانه بزرگ انتقال میو بار نسبتاً سنگین دال را از مسیر اعضای شمع

ا به صورت قطعات جداگانه کف ای مونتاژ شوند یهای تیر قبل از نصب به صورت جعبهاین که قالب

 .ها بستگی داردها حمل شوند به تجهیزات باالبر موجود و برنامه ترتیب جداسازی قالبو کناره

 .بندی بستگی داردطول دقیق و عملی قطعات کف و کناره قالب تیرها به روش قالب

رابر دهانه آزاد تیر تیر( ساخته شود طول آن باگر قالب کف تیر لب به لب با قالب ستون )یا شاه

تیر( همپوشانی داشته باشد و بر آنها خواهد بود ولی اگر قالب کف با ضخامت قالب ستون )یا شاه

تیر( در دو طرف تیر را به دهانه آزاد آن اضافه های ستون )یا شاهتکیه نماید باید ضخامت قالب

 .کرد

 .های کناره هم وضعیت همینطور استدر مورد قالب

 

https://ostovarsazan.com/%d8%b3%d9%82%d9%81-%d8%b3%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a8/


 

بندی دقیقی شانی به دلیل موقعیت خاصی که در سطح خارجی ساختمان دارند به قالبتیرهای پی

 .نیازمندند

 .ساخته و بستبندی تیر پیشانی با استفاده از صفحات پیششکل قالب

 .بندهای خارجی و مهاربندی گوشه نشان داده شده استپشت

 .شکل شمع، مهاربندی شده است L برای استحکام سازه تکمیل شده سر

 
 

های دو بندهای قائم و افقی بر روی شمعبندی تیر پیشانی با استفاده از پشتشکل قالب

 پایه مهاربندی شده

https://ostovarsazan.com/%d8%b3%d9%82%d9%81-%d8%b3%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a8/


 

 

ت های فوالدی جهتوان از سازههای کامپوزیت )مرکب( میدر موارد بسیاری از ساختمان

 .بندی بتنی استفاده کردقالب

بندی تیرهای مرکبی است که در آنها پروفیل فوالدی کامالً بندی، قالبنمونه بارز این نوع قالب

 .گرددتوسط بتن احاطه می

 .ها بر روی اسکلت فوالدی نیز استفاده کردریزی سقفتوان برای بتناین سیستم آویخته می از

بر دیده پیچ، بیخ، در اینجا هر دو نوع آویز سیمهای پوشش تیرشکل نمونه قالب

 .شودمی

دارهای کف در بین قالب کف و تیری که باید پوشش شود، فاصله الزم را حفظ فاصله نگه

 .کنندمی

 

https://ostovarsazan.com/%d8%b3%d9%82%d9%81-%d8%b3%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a8/


 

 

بندی به کمک آویز در مواردی که بال تحتانی تیر فوالدی نیاز به شکل دو روش قالب

 .پوشش ندارد

 
گاهی اصلی قالب در ، ابتدا اعضای تکیهسازه فوالدی بندی دال بر رویشکل نمونه استقرار قالب

 .شودشوند و سپس تراز آنها تنظیم میتیرهای فوالدی آویزان میبین شاه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87_%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87_%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://ostovarsazan.com/%d8%b3%d9%82%d9%81-%d8%b3%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a8/


 

 

 بندی دال درسقف سالید اسلبقالب: 

بندی دال را نشان ای است که اجزای مختلف قالبشدهشکلی که در ادامه خواهیم دید نمونه ساده

 .دهدمی

 :توان اجزای قالب دال )سقف( را به شرح زیر نام بردبراساس این شکل می

های فلزی یا صفحات تخته چندالیی ساخته که معموالً از پانلصفحه رویه یا جدار قالب  -1

 .شودمی

 .شودبند که صفحه رویه بر آن متکی است و باعث افزایش سختی صفحه رویه میپشت -2

های ها و پایهبندها بر آن متکی هستند و بار وارده را به شمعها که صفحه رویه و پشتتیرک -3

 .دهدموقت انتقال می

https://ostovarsazan.com/%d8%b3%d9%82%d9%81-%d8%b3%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a8/


 

 .کنندها که بار کل مجموعه را به زمین منتقل میشمع -4

 شکل اجزای قالب سقف سالید اسلب

 

 .اندهای مختلفی در آمدهبندی اجزای فوق به تناسب، به شکلهای مختلف قالبدر سیستم

 :گیرنددال )سقف( مورد بحث قرار میدر این قسمت چند نوع متداول ساخت 

 :الف( اجزای سقف به صورت تیر و تاوه

بندی تیرها تا حدودی تیر( به موازات آشنایی با قالببندی تیر و شاههای قبلی )قالبدر بخش

 .جزئیات اجرای همزمان دال مجاور تیر نیز نمایش داده شد

عموالً روی قطعات کناره قالب تیر تکیه الیه آن مبندهای قالب دال در منتهیگاه پشتتکیه

 های قبلی نشان داده شده است.(کنند )تیر پشتواره در شکلمی

گاهی از نظر عمق و تراز بودن آن بندی صحیح دال محل و اجرای دقیق این تیر تکیهبرای قالب

 .کندنقش مهمی را بازی می
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، قالب دال نیز در مجاورت آن خیزدار بدیهی است در این مکانیزم چنانچه قالب تیر خیزدار باشد

 .خواهد شد

های شوند تا تیرکها برپا میترتیب برپایی اجزای قالب دال به این صورت است که ابتدا شمع

 .طولی روی آنها قرار گیرند

شوند، بندها در مکان خود نصب میبندها، پشتگاه پشتها به عنوان تکیهپس از قرارگیری تیرک

 .شودروی آنها قرار داده می سپس جدار قالب

با توجه به این روند مشخص است که برای قرار گرفتن صفحه رویه قالب در ارتفاع مورد نظر، از 

 .ها باید ارتفاع و ضخامت تمامی اجزا مدنظر قرار گیردابتدای نصب شمع

ب از کار در در غیر این صورت ارتفاع نهایی دال بتنی و موقعیت آن نسبت به تیرها به صورت مطلو

 .نخواهد آمد

های ها توسط شرکتآالت این اتصالساخته فلزی و یراقهای پیشبرای اتصال اجزای مختلف قالب

 .شودبینی و ارائه میتولید کننده پیش

 .ای نیاز دارد تا صفحات در داخل بتن گیر نکنندجزئیات تقاطع قالب دال و کناره تیر به دقت ویژه

بندی تیر در قسمت قبلی در مرز اتصال داده شده در شکل مربوط به قالبجزئیات اتصال نشان 

 .قالب کناره تیر و رویه قالب دال به جهت همین موضوع است

 :کنیمبندی در محل تقاطع تیر و دال را مرور میهای دیگر جزئیات قالبدر زیر روش
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 (A) ل نقطهبندی در محل تقاطع تیر و داهای دیگر قالبشکل در قسمت زیرین روش

 .نشان داده شده است

 ب( اجرای سقف به صورت دال تخت: 

ها تکیه تیرها مستقیمًا بر روی ستونهای تخت صفحه دال بدون کمک گرفتن از شاهدر دال

 .کندمی

ها بر روی دال کم ضخامت برای در این موارد غالبًا به دلیل وجود برش پانچ بزرگ ستون

کتیبه )) هاشود و با افزایش موضعی ضخامت دال در اطراف ستونتعبیه می ((سرستون)) هاستون

 .آورندبه وجود می ((سرستون

 :بندی دال تخت نشان داده شده استدر شکل زیر یک نمونه از قالب

 های سنتی سقف برای اجرای دال قارچیشکل قالب
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ترتیب و نحوه برپایی اجزای دال تخت همانند ترتیبی است که در مورد تیر و تاوه بیان شد به جز 

 .اینکه در این موارد دیگر تیری وجود ندارد که قالب دال به آن ختم شود

 .گیرندها روی آن قرار میشوند و تیرکپا میها بربه همان ترتیب ابتدا شمع

 .گرددبندها نصب شده و در آخر صفحه رویه اجرا میسپس پشت

شود یعنی آن را همزمان با بندی دال انجام میها معمواًل همزمان با قالببندی سرستونقالب

 روی چهار شمع شود و معموالً ریزی میبندی و بتنکنند بلکه با دال قالباجرای ستون اجرا نمی

 .شودمجزا یا یک جفت قالب داربستی قرار داده می

 :به شکل زیر دقت کنید
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بندی دال ساخته شکل کتیبه سرستون متکی به یک زوج قاب داربستی مستقل از قالب

شود، قالب فلزی ستون دارای سرستون قارچی شکل است که به این و به دال متصل می

 .شودکتیبه متصل می

 
تخت به  هایبرداری، اغلب در ساخت دالبا توجه به استانداردهای موجود در خصوص زمان قالب

بندی ها در ضمن جداسازی سایر اجزای قالبهای دائمی احتیاج است به این معنا که شمعشمع

 .باید در جای خود برای مدت بیشتری باقی بمانند
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های متخصص ای که توسط شرکتهای آمادهدر چنین مواردی است که مزایای استفاده از قالب

اندیشند، بیش از پیش آشکار داری راه حلی میبرشوند و برای این مشکالت قالبساخته می

 .گرددمی

 .ها نشان داده شده استای از این نوع قالبدر شکل زیر نمونه

کنید با تعبیه یک قطعه کوچک از قالب بر روی سر شمع و استفاده از همانطور که مالحظه می

بندی را جدا قطعات قالب توان سایرها میجا کردن شمعآالت مناسب جهت اتصال، بدون جابهیراق

 .نمود

ساخته، در تصویر بندی فلزی دال تخت با استفاده از صفحات پیششکل سیستم قالب

راست چگونگی جداکردن صفحات در ضمن باقی گذاشتن شمع در جای خود نشان داده 

 .شده است

 .شودهای پنهان یا غیرمعماری توصیه میاین روش برای سقف
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 :ای در سقف سالید اسلبهای تیرچهج( اجرای سقف

ها باهم موازی باشند و کل ها به صورت ترکیب تیرچه و دال چنانچه تمامی تیرچهدر ساخت سقف

ای یک طرفه یا دال یک طرفه را تشکیل بار سقف را در یک جهت منتقل نمایند سیستم تیرچه

ها در هر دو راستای متعامد استفاده شود به نحوی که بار سقف ی چنانچه از تیرچهخواهند داد ول

 .ای دو طرفه خواهیم داشتدر دو امتداد انتقال داده شود سیستم تیرچه

 .اندهای آن فرو رفتهدر حالت دوم شکل سقف به صورت یک صفحه شطرنج است که چهارخانه

 .ای و تشتی استهای مادهها استفاده از قالببندی این نوع سقفمهمترین ویژگی قالب

گیرد ای که مورد استفاده قرار میای یک طرفه بسته به نوع قالب تاوههای تیرچهدر ساخت کف

 .گاه یکپارچه وجود داشته یا نداشته باشدممکن است نیاز به تکیه

ها با ای یک طرفه نشان داده شده است که برای تاوهکف تیرچهبندی در شکل زیر یک نمونه قالب

 .ای ایجاد شده استگاه یکپارچهبندی در زیر آنها تکیهقالب

ها به همان ترتیبی است که در خصوص بندی زیر تاوهکنید سیستم قالبهمانطور که مشاهده می

 .اندها قرار گرفتهههای تخت و تیر و تاوه توضیح داده شد و تنها روی آنها تاودال

گاه یکپارچه بر روی تکیه تیرچه های بتنی ای میخکوبی شده ساختهای تاوهشکل قالب

 .گیرندقرار می یا سیستم بازی از تخته الوارها

های باریک شونده انتهایی استفاده شود، باید به در صورت استفاده از روش دوم، چنانچه از تاوه

 .سه گوش متصل کرد هایبلوک های زیرینتخته

 

https://ostovarsazan.com/%d8%aa%db%8c%d8%b1%da%86%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%aa%d9%86%db%8c/
https://ostovarsazan.com/%d8%aa%db%8c%d8%b1%da%86%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%aa%d9%86%db%8c/
https://ostovarsazan.com/%d8%a8%d9%84%d9%88%da%a9/
https://ostovarsazan.com/%d8%a8%d9%84%d9%88%da%a9/
https://ostovarsazan.com/%d8%b3%d9%82%d9%81-%d8%b3%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a8/


 

 

ها را به ای سازه تاوهتوان به تناسب طرح هندسهطور که در شکل فوق مشخص است میهمان

های باریک شونده بندی از تاوهتوان در ابتدا و انتهای قالبهای متفاوتی ساخت مثالً میشکل

 .تر ساخته شوندها در محل اتصال به تیر پهناستفاده کرد تا تیرچه

 .ها در محل خود به خوبی محکم شوندهباید توجه داشت که الزم است تاو

جا نکند و شکل هندسی سقف را کاماًل به هم نریزد، ریزی اگر آنها را جابهفشار بتن تازه هنگام بتن

برداری جایی یا چرخش جزئی آنها سبب شود که سقف پس از قالبتواند با جابهبه راحتی می

 .شکل بسیار نامنظم و غیرقابل قبولی به خود بگیرد

ها را با میخ در جای خود محکم کنند یا بسته به جنس مصالح مورد استفاده ممکن است تاوه

 .آالت یا شیوه اتصال دیگری اندیشیده شودهنگام تولید آنها یراق
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شوند اما گاهی ممکن است های کوتاه تولید میها به صورت مدوالر و دارای طولاغلب تاوه

 .های بلندی شاید به اندازه طول دهانه ساخته و استفاده شوندتاوه

 .تری به وجود خواهد آمدها از تعداد درزها کاسته شده و سطح نمایان صافبا استفاده از این تاوه

ها باید توجه داشت که آنها با توجه به طول زیاد از مقاومت کافی این تاوهدر ساخت و استفاده از 

 .های خمشی برخوردار باشنددر مقابل تغییر شکل

 :به شکل زیر توجه کنید

 .شوندهایی که با گیره به لبه تاوه مجاور بسته میای بلند با لبهشکل نوعی قالب تاوه

تری به وجود ها کاسته شده و سطح نمایان صافها از تعداد درزبا استفاده از این تاوه

 .آیدمی
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ها معمواًل آنها را با همپوشانی مختصری کنارهم برای جلوگیری از تراوش بتن از درز بین تاوه

 .چینندمی

شود سیستمی به کار گرفته شود که در آن امکان ای قالبًا سعی میهای تیرچهدر ساخت کف

 .ها وجود داشته باشدها زودتر از شمعبرچیدن تاوه

ها امکان استفاده مجدد بیشتر از آنها و در نتیجه کاهش عها بدون برچیدن شمجداسازی تاوه

 .آوردها را فراهم میهزینه

ها طوری صورت گیرد که بندی و طراحی تاوهشود که برپایی سیستم قالبهمچنین قالبأ سعی می

 .های مختلف استفاده کردهایی با عمقها برای ایجاد تیرچهبتوان از این تاوه

دار و بدون لبه نشان گاه تارهای قابل تنظیم را برای دو نوع تاوه لبههای تکیههای زیر سیستمشکل

ها در های مختلف تیرچهشود که چند ردیف سوراخ متناسب با عمقدهد در شکل اول دیده میمی

ها را فراهم آورده های میخکوبی امکان تنظیم ارتفاع تیرچهها تعبیه شده است این سوراخکنار تاوه

 .است

ای قابل تنظیم را نشان های تاوهگاه قالبهای مقطع چگونگی ایجاد تکیهشکل طرح

 .دهدمی

 .شودلبه دیده میدار و بیدر این شکل هر دو تاوه لبه
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شود در مورد این نوع ساخت های تشتی ساخته میای دو طرفه با استفاده از قالبهای تیرچهکف

بندها و در صورت نیاز قالب شوند سپس پشتهای طولی مستقر میها و سپس تیرکنیز ابتدا شمع

 .گیرندیرین در محل خود قرار مییکپارچه سطح ز

 .شوندها در جای خود ثابت میپس از آن تشت

سازند به طوری که در هنگام اجرا های مورد نظر میها را متناسب با عرض تیرچهمعموالً این تشت

 .کنندها را بر روی قالب سطح زیرین لب به لب میلبه تشت

ها را از هم فاصله داد و هنگام این کار باید لبه تشت تر بایدهای پهندر صورت نیاز به خلق تیرچه

 .ها جهت ایجاد یک ظاهر یکنواخت بسیار دقیق بودنسبت به هم راستا بودن تشت
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ها با میخ و یا ابزارهای دیگر بسیار حائز در خصوص این نوع ساخت بتنی نیز ثابت کردن تشت

 .اهمیت است

ها به صورت کند که مناطق اطراف ستونیجاب میای دو طرفه غالبًا اهای تیرچهطراحی کف

ریزی شوند برای این کار در اطراف ستون به شعاع مورد نظر ها بتنیکپارچه با عمق کامل تیرچه

 .شودها نصب میهای تخت در تراز کف تیرچهشوند در این مناطق قالبهای تشتی حذف میقالب

 .دهدی دو طرفه را نشان میابندی کف تیرچههایی از قالبشکل زیر نمونه

 .ساختههای پیشای دو طرفه با تشتبندی تیرچهقالب

های جای تختهتوان بهای که به دال یکپارچه نیاز دارد میاز قالب تخته چندالیی منطقه

 گاهسطح زیرین به عنوان تکیه

 .های تشتی اطراف استفاده کردقالب
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 شکل قالب خاص دال مجوف )وافل(

 

کنندگان تکامل یافته و ر اثر مرور زمان و نیازهای مصرفهای دیوار بهای دال نیز همانند قالبقالب

 اند.های متفاوتی با سرعت نصب زیاد پیدا کردهشکل

 بندی کنیم.های دال را در انواع زیر طبقهتوانیم قالببر این اساس می

 های سنتیقالب: 

 شوند.ها معموالً از ساخت در جای اجزای قالب به کمک چوب ایجاد میاین نوع قالب
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 سازند.بندها در محل، شکل قرینه دال مورد نظر را میتوان گفت قالبمی

های تولید شود و در پروژهها زمان بسیار زیادی است که صرف آنها میترین عیب این نوع قالبمهم

 انبوه قابل پذیرش نیست.

 بندی و اجزای مختلف آن نمایش داده شده است.های زیر دو نمونه از این نوع قالبدر شکل

 شکل قالب سنتی برای اجرای دال قارچی

 

 شکل قالب سنتی برای دال و تیر سقف سالید اسلب
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