
 

 طاق ضربی منسوخ شده است؟ آیا سقف

 :سقف طاق ضربی

 .باشندهای قدیمی و سنتی در کشور میاز سقف طاق ضربی سقف

رغم مورد تایید قرار نگرفتن در بسیاری از مجامع علمی هنوز در برخی از مناطق مورد استفاده علی

 .گیردقرار می

شوند و تیرهای فرعی به اجرای سقف شیبدار طاق ضربی بین دو تیر موازی که پل نامیده می

 .شوندها نصب میصورت موازی و عمود بر پل

و خاک به  گچ در این سقف جهت تحمل بارهای ثقلی از آجر فشاری و تیرآهن فوالدی و مالت

گردد و با دوغاب گچ های ضربدری استفاده میو جهت تحمل بارهای جانبی از مهار 1به  1نسبت 

 .شودروی آن پوشانیده می

گاه به نحو مطلوبی ثابت یرها در محل تکیهباشد و تمتر می 1تیرهای حمال  فاصله حداکثر

 .شوندمی

 .باشدسانتیمتر می 10-11معموالٌ دارای ضخامت نیم آجر یعنی در حدود  طاق ضربی سقف

ها به عمل طاق زدن باید از طرفین تیر آهن شروع و به وسط آن ختم شود و در انتها باید نیمرخ

 .نحو مطلوبی به دیوار مهار شوند

 .باشدمتر می 1٫۲تا  0٫۷های فرعی معموال بین فاصله بین تیر

 .باشدمتر می ۵ها اجرا کرد حدود توان روی این سقفهایی که میدهانه
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 .کنندضربی استفاده میشیبدار طاق  سقف از اجر فشاری و مالت گچ و خاک برای اجرای

 .آورندی دست و با فشار کمی مالت گچ و خاک به صورت قوسی در میاجر فشاری را با ضربه

 .های شیبدار لرزش بیش از حد آنهاستکه علت این نوع قوسی کار کردن سقف

 .آیدکه حتی با راه رفتن روی این سقف به لرزه در می

 .باشدانتیمتر میس 4در حالت تئوری حداکثر خیز این سقف 
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 :داللیل استفاده از طاق ضربی

 سرعت اجرای سقف شیبدار 

 در دسترس بودن مصالح سقف شیبدار 

 اربدون نیاز به تخصص اجرای سقف شیبد 

 :نکات و اجرای سقف طاق ضربی

 .حتمًا باید از آجر فشاری استفاده کرد طاق ضربی سقف برای اجرای

استفاده از هر نوع آجر دیگر، از جمله آجر جوش سبب ناایمن بودن سقف شده و احتمال ریزش را 

 .دهدافزایش می

به هنگام ساخت و اجرای سقف، حتماً آجرها را قبل از استفاده، درون آب فرو کرده و در سقف 

 .مورد استفاده قرار دهید

 .گویندآجر نیز می زنجاب کردن اصطالحاً به این مورد

 .ها به صورت موازی و برابر پیش ببریدرا در تمامی دهانه طاق ضربی سقف بهتر است اجرای

 .باشد ۲به  1شود، باید به نسبت ه برای ساخت سقف به کار برده میمالت گچ و خاک ک

های ایجاد ها به وسیله میلگرد به یکدیگر وصل شده، به طوری که طول هر یک از مستطیلتیرآهن

 .برابر عرض آن باشد 1.۵شده نباید بیشتر از 
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متر مربع  ۲۵ر های ذکر شده دقت داشته باشید که مساحت هر کدام حداکثدر تشکیل مستطیل

 .باشد

سازد، باید به حدی باشد که قوس سقف را در همه را می طاق ضربی سقف مهارت بنایی که

 .های سقف به طور یکسان تنظیم کندقسمت

 های طاق ضربی استفاده از آجرهای جوش و یا خام باعث ریزش طاق خواهد در سقف

 .شد

 تفاده حتمی و ضروری استها زنجاب نمودن آجر قبل از اسدر اجرای این سقف. 

 ها یکجا و بطور مساوی بایستی اجرا شوندها حداالمکان تمام دهانهدر این سقف. 

 ها رعایت گردد زیرا قوس زیاد میزان و مقدار قوس مناسب بایستی در تمام طول دهانه

 .باعث هدر رفتن اندود خواهد شد

 مالت مصرفی در اجرای طاق ضربی مالت یک به دو میباشد. 

  ایران تیر آهن ها بوسیله میلگرد یا تسمه ی فوالدی بصورت  ۲800مطابق آیین نامه

ضربدری به یکدیگر بسته میشوند، بصورتی که اوال طول مستطیل ضربدری شده بیش 

متر مربع ۲۵برابر عرض آن نباشد و ثانیا مساحت تحت پوشش هر ضربدری از  1.۵از 

 .تجاوز ننماید
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 :صول طاق ضربیا

 .در ابتدا باید بگوییم که آجر مصرفی بایستی از نوع آجر مرغوب فشاری باشد

 .باشدود که مقاومت فشاری مناسبی را دارا میشچون آجر از مصالحی محسوب می

صورت فشاری است کاربرد هایی از ساختمان که نیروهای ورودی به آن بهآجر معمواًل در بخش

 .دارد

ها به طریق طاق ضربی خیز منفی آجرها و ایجاد طول بیشتر و ضعیف، تناسب در پوشش سقف

 .کندالزم را فراهم می
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شود که بایستی با نسبت مناسب عنوان مالط استفاده میک مرغوب بهدر طاق ضربی، از گچ و خا

 .ترکیب شوند

ها روی یکدیگر قرار آجر طوری که بندهای رویپیوند آجرها بایستی به شکل مناسبی انجام شود به

 .نگیرند

 .برای دهانه باید قوس خوبی انتخاب و استفاده شود

ریزی با پس از اینکه آجرچینی سقف اجرا شد، برای پر شدن فضای خالی میان آجرها باید دوغاب

 .گچ انجام شود

 

 :مزایای سقف طاق ضربی

 هایی از ساختمان را که نیاز به تغییر توان قسمت، میطاق ضربی سقف پس از ساخت

 .دارد، تغییر داد
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 باشدهای ساختمان باال مینسبت به انواع دیگر سقف طاق ضربی سقف سرعت اجرای. 

 گیرد، در دسترس مصالح ساختمانی که برای ساخت این سقف مورد استفاده قرار می

 .توان از هر مصالح فروشی تهیه کردباشد و به راحتی میمی

 :معایب سقف طاق ضربی

 به هنگام راه رفتن بر روی آن و دیگر محرکات لرزش سقف زیاد است. 

 شود و فرو ل آوار خراب میوزن زیاد سقف و سنگینی سقف که به هنگام زلزله به شک

 .ریزدمی

 امکان خوردگی و پوسیدگی تیر آهن به دلیل تماس با گچ. 

 ،مگر اینکه ضخامت سقف را  رد شدن تاسیساتی مثل لوله از روی سقف ممکن نیست

 .افزایش دهیم
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 :مراحل اجرا طاق ضربی

 مرحله اول: برداشتن پوشش روی سقف 

 مرحله دوم: نصب و جوش برشگیر 

 مرحله سوم: نصب مش میلگرد 

 مرحله چهارم: کنترل حداقل میلگرد حرارتی دال 

 ،پرداخت سطح بتن و سپس مراقبت از  مرحله پنجم: بتن ریزی روی میلگردها

 آن

 :سازی سقف طاق ضربیمقاوم

 :طاق ضربی به سقف کامپوزیت تبدیل سقف

های شدید از مقاومت کمی به هنگام زلزله و تکان طاق ضربی سقف همانطور که اشاره شد،

 .برخوردار است

خراب شدن سقف ساختمان در این گونه مواقع، باعث آسیب رسیدن به کل ساختمان و تخریب 

 .شودهمه ساختمان می

، آن را به سقف کامپوزیت یا سقف مرکب طاق ضربی سقف سازیاینگونه موارد برای مقاومدر 

 .کنندتبدیل می
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برای تبدیل این نوع از سقف ساختمان به سقف کامپوزیت، برای اینکه بتوانند به سطح آجری و 

ریب های حاصل از تخهای سقف دسترسی داشته باشند، کف سقف را خراب کرده و نخالهتیرآهن

 .کنندکف سقف را منتقل می

هایی را با استفاده از های سقف، ناودانیپس از این مرحله برای قرار دادن برش گیر بر روی پروفیل

 .دهندا بر روی آن قرار میی رفوالد کنند و یک مشجوش به پروفیل سقف وصل می

پذیر بود را به یک دال صلب و ریزی کرده و سقفی را که بسیار آسیبسپس کل سقف را بتن

 .کنندیکپارچه بتنی تبدیل می

سقف کامپوزیت ضمن حفظ یکپارچگی سقف طاق ضربی و پایداری سقف، باعث ایجاد صلبیت در 

 .شودهای باربر جانبی میتر بین الماندیافراگم و در نتیجه توزیع نیروی مطلوب

 :های بهسازی سقف طاق ضربیراه

 : طاق ضربی سقف های صلب کردنروش

 (صلبیت و انسجام) سقف طاق ضربی کامپوزیت کردن 

 های سقف )انسجام(جوش تسمه یا میلگرد به زیر تیرچه 

 های موجود سقف )صلبیت و انسجام(های عرضی عمود بر تیرچهاجرای تیرآهن 

 ها با میلگرد به هم و مدفون کردن آنها در کالف بتنی متصل کردن انتهای تیرچه

 )انسجام(

 های مهاری به پشت دیوار )انسجام(بستن با کش 

 گاه(های سقف و دیوار )افزودن طول تکیهگاه اتصال تیرچهیر تکیهکشی در زنبشی 
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 :مالت مناسب

 .روددر طاق ضربی به علت نیاز به جذب سریع اغلب مالت گچ و خاک به کار می

 .و جنس خاک وابسته است گچ میزان ترکیب آن به میزان جذب

 .شوداغلب گچ و خاک در حالت خشک به نسبت یک به یک ترکیب می

 .کنندبه علت جذب مناسب، مالت را به میزان کم و هر دفعه به مقدار مصرف درست می
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باید دقت کرد که در نواحی که از رطوبت باالیی برخوردار هستند، به کاربردن مالت گچ و خاک 

 .شودچندان توصیه نمی

ها را با قوس آجری پوشش دهند به روش زیر این کار را ولی اگر بخواهند حدفاصل میان آهن

 :دهندانجام می

ت ماسه سیمان درجه یک، طاق بندی کرده و توسط مالها را پیکرسطح سقف و زیر تیر آهن

 .نمایندچینی مورد نیاز را روی قالب فراهم می

گیرد و قالب تا هنگامی که زنی صورت میپس از این کار توسط مالت ماسه و سیمان ریز طاق

 .شودخوبی انجام شود باز نمی هماسه سیمان ب مالت جذب

 .شودسازی میها به شکل تخت و منظم پیادهچون معموالً قالب

 .نماینددر این روش نیازی به اندود آستر زیر طاق نیست و یا با ضخامت کم آن را اجرا می

 

 امیدوارم این مقاله مورد توجه شما قرار گرفته باشد

 نویسنده : سیدعلی منتظری

 استوارسازان قاالت تخصصی سایتم بخش منبع :
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