
 

 "سقف سیاک"

 :آشنایی با سقف سیاک

 .باشدتیر و دال یک طرفه می بتن مسلح هاییک شیوه اجرای سقف سقف سیاک

های الزم های چوبی یا آهنی اجرا و آرماتورگذاریریزی الزم است شمعدر این شیوه، پیش از بتن

 .ها و دال انجام شوددر تیرچه

ها با توجه به ابعاد و فواصل محاسبه شده، در های فلزی تیرچهریزی، قالبهمچنین پیش از بتن

 .گیرندکنار هم قرار می

سفالی یا سیمانی پر کننده بین تیرچه ضمن کاهش وزن  هایاین روش با حذف اجرای بلوک

رساند و منجر به ارتقای ها به حداقل میسقف، نشت شیرآبه بتن را از فواصل تیرچه

 .شودمی بتن کیفیت

های سیاک، شود و با توجه به فرم و هندسه قالبهای آماده حذف میهمچنین در این روش تیرچه

ها و شبکه مش حرارتی را به راحتی انجام داد و این امر باعث توان آرماتورگذاری تیرچهمی

 .دهدشده ولی سرعت اجرا را کاهش می میلگرد جویی در مصرفصرفه

بایست قوی و با کیفیت باال بوده و به راحتی قابل برداشت و نصب های مورد استفاده میقالب

 .باشند

ریزی، حفراتی در مقطع عرضی تیر به های پلیکا پیش از بتنتوان با اجرای لولهدر این روش می

 .های تأسیساتی و برقی ایجاد نمودن امکان عبور لولهمنظور فراهم شد
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ها فراهم به این ترتیب تا حدودی زمینه اجرای تأسیسات در فواصل خالی زیر سقف و مابین تیرچه

های مربوطه ضخامت سقف شود و در نتیجه با حذف اجرای تأسیسات روی سقف و زیرسازیمی

 .یابدکاهش می

 .یابدهای تأسیساتی و برقی افزایش میولههمچنین در این روش طول عمر ل

 

 های سقف سیاکویژگی: 

 ها به طبقاتسهولت نصب و حمل قالب 

 الستوفومهای سفالی یا پحذف بلوک 

 یکپارچگی سقف و کاهش وزن 

 امکان عبور تأسیسات میان سقفی 
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  کیلو آرماتور الزم است در  5متر در سقف سیاک تنها  5در دهانه نرمال

 .شودکیلو آرماتور استفاده می 12 سقف تیرچه بلوک حالی که در

 :های سقف سیاکمحدودیت

ی در اجرای بندی )خودایستا نبودن سقف(، باعث عدم تواناینیاز سقف به شمع .1

 .شودهمزمان سقف طبقات می

 .انحصاری بودن اجرای سقف سیاک .2

 :الزامات سقف سیاک

 طرفه، متشکل از های دال یکرفتار سیستم سقف بتن مسلح سیاک مشابه سقف

 .باشدهای بتن مسلح و دال میتیرچه

می در طراحی و اجرای این سقف رعایت کلیه ضوابط و مقررات ملی ساختمان ایران الزا

 .است

 ها و دال بتن آرمه براساس ضوابط موجود در آیین رعایت ضوابط آرماتورگذاری تیرچه

 .و مبحث نهم مقررات ملی ساختمان الزامی است ACI318 نامه

 ها الزم است های برقی و تأسیسات در فضای مابین و زیر تیرچهبه منظور اجرای لوله

های پر عمل آید و به دلیل حذف بلوکو تأسیسات به  سازه هماهنگی درستی بین نقشه

 .ضروری است سقف کاذب کننده، طراحی و اجرای

در این شیوه اجرا الزم است تمهیداتی برای اجرای سقف کاذب گچی با بتنی به صورت 

 .نظر گرفته شده استدرجا در 

 های فلزی ضروری استهای چوبی یا آهنی به منظور پایدارسازی قالباجرای شمع. 
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  در طراحی و اجرای این سقف تأمین دیافراگم صلب، با توجه به ضوابط موجود در

 .ایران الزامی است 2800استاندارد 

  ارائه محاسبات الزم است یکپارچگی و کفایت دال بتن مسلح به عضو باربر جانبی با

 .مناسب در طراحی و اجرا تأمین شود

 مقرارت ملی  9مبحث  ها، براساسرعایت الزامات مربوط به بازشوها در سقف

 .ایران الزامی است ساختمان

 های پرکننده، طراحی و اجرای سقف کاذب در این شیوه اجرا به دلیل حذف بلوک

 .ضروری است

 های فلزی ضروری استهای چوبی یا آهنی به منظور پایدارسازی قالباجرای شمع. 

 های خورنده ایران الزامی استدات الزم متناسب با شرایط اقلیمی و محیطرعایت تمهی. 

  جویی در مصرف انرژی مقررات ملی ساختمان، جهت صرفه 19رعایت الزامات مبحث

 .الزامی است

 ها در برابر ساختمان در خصوص حفاظت ساختمان مقررات ملی 3مبحث  رعایت

و مسکن مربوط مرکز تحقیقات ساختمان  444حریق و همچنین الزامات نشریه شماره 

ها در مقابل حریق با درنظر گرفتن تعداد طبقات، ابعاد ساختمان، به مقاومت جداره

 .کاربری و وظیفه عملکردی عنصر ساختمانی ضروری است

 بایست مطابق مبحث هجدهم مقررات ای سقف بین طبقات میصدابندی هوابرد و کوبه

 .ملی ساختمان تأمین شود

 اندازی خط تولید کارخانه، از مرکز حصول تولیدی، پس از راهأخذ گواهینامه فنی برای م

 .تحقیقات ساختمان و مسکن الزامی است
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 :مراحل اجرای سقف سیاک

های فلزی با قابلیت تنظیم های فلزی و جکبسترسازی در تراز زیر سقف با استفاده از قوطی -(1

 .فلزی هایارتفاع برای تراز نمودن بستر مناسب برای کارگذاری قالب

 های محاسباتی سازههای فلزی در جهت تیرریزی مطابق با نقشهکارگذاری قالب -(2

ها جهت کنترل پوشش کامل و زیرین ساخته در داخل قالبهای بتنی پیشنصب لقمه -(3

 .میلگردها

 .ایها و محاسبات سازهها، مطابق با نقشهمیلگردگذاری در داخل قالب -(4

 .های عبور تأسیسات عمود بر تیرچهسانتیمتر جهت ایجاد حفره 10*7*7های  یونولیت نصب -(5

 ریزی سقفبتن -(6

 برداریقالب -(7

 عبور تأسیسات -(8

 نصب هرنوع سقف کاذب دلخواه -(9

 توجه شود: 

های متعدد مورد استفاده قرار های زیادی در سراسر جهان اختراع شده است که در پروژهسقف

 .گیردمی
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ها اقدام به ثبت ها به طمع سود حاصل از انحصاری بودن برخی سقفدر این میان برخی از شرکت

 .نماینداختراع سقف به اسم شرکت خود می

باشند و فقط رنگ یا شکل و سایز های قبل میقفدر صورتی که از لحاظ سیستمی کامالً مشابه س

 .آنها کمی تغییر کرده است

 
 

 استوارسازان گردآورنده: گروه آموزشی
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