
 

 "اجرای سقف بتن آرمه"

 :آشنایی با انواع سقف بتن آرمه

ای مهم در ساختمان های بتنی یا مصالح بنایی محسوب سقف بتن آرمه یکی از اعضای سازه

تواند جداسازی گردد و هدف از اجرای آن میشود که جهت پوشش فضای موردنظر اجرا میمی

 .طبقات سازه و ایجاد فضایی جهت سکونت باشد

ها را از نظر سیستم بارگذاری نیز آورده شده و دال تاوه هایی چون دال یاهای تخت، نامبرای سقف

 :بندی نمودتوان به طریق زیر تقسیممی

 طرفههای یکدال 

 

 های دوطرفهدال 
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 گاه در چهار طرفطرفه با تکیهدال یک 

  تحت سادهدال 

 دال تحت قارچی 

 دال مجوف 

آن در یک جهت انجام  سقفی است که فقط روی دو لبه مقابل تکیه داشته و باربری دال یک طرفه

 .شودمی

 .شودآرماتورگذاری این سقف در یک جهت مشخص انجام می

های یک طرفه این نوع سقف در مقابل نیروهای پیچشی مقاومت خوبی ندارند از جمله دال

 .را نام برد سقف تیرچه بلوک توانمی

 .طرف سقف، تیر وجود داشته باشد رفتار دال دو طرفه خواهد بود اگر در هر چهار
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در این حالت بارهای وارد بر سقف )دال( به وسیله دو گروه نوارهای عمود بر هم حمل گردیده و به 

 .شودتیرهای کناری چهار طرف منتقل می

 نکته قابل توجه: 

 باشد، 2ی دال بزرگتر از های دو طرفه نسبت طول به عرض دهانهچنانچه در دال

های بزرگتر منتقل ی کوچکتر دال حمل شده و به دهانهاکثر بارهای وارده در راستای دهانه

 .گاهی در چهار طرف، رفتار دال یک طرفه خواهد بودگردد در این حالت با وجود تیرهای تکیهمی

ریشه )اضافی( برای اعضای باربر در محل های قطع بتن ریزی آرماتور گذاری 

 :)درز اجرایی(

ریزی به صورت پیوسته ریزی قطعات باربر بتن آرمه همواره سعی بر این بوده که بتنهنگام بتن

 .انجام گیرد

ریزی، قطعه دچار ضعف زیرا چنانچه این عملیات به صورت منقطع انجام شود در محل قطع بتن

 .خواهد شد

ریزی شویم باید در آن محل تعدادی میلگرد مطابق شکل زیر اولی قرار چنانچه ناچار به قطع بتن

 .دهیم

ی ریزی مرحلهای انجام شود که نیمی از طول میلگرد داخل بتنتعبیه این میلگردها باید به گونه

وجب افزایش ی بعدی جای گیرد تا مطابق شکل دومی مریزی مرحلهاول و نیم دیگر آن داخل بتن

 .استحکام قطعات شود
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ی ریزی مرحلهی دوم باید سطح بتنریزی در مرحلهالزم به ذکر است که پیش از آغاز عملیات بتن

ی دوم با اول با آب کاماًل شستشو داده شده و کمی خشن گردد و همچنین بتن مرحله

 .باالتری تهیه شود سیمان عیار

 

 
 
 

 
 

 .های بتن آرمه آورده شده استهای زیر چند نمونه از دالدر شکل

 

 

 

https://ostovarsazan.com/%d8%b3%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86/
https://ostovarsazan.com/%d8%b3%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86/
https://ostovarsazan.com/wp-content/uploads/2021/01/ostovarsazan.com-Insert-rebar-when-concreting-stops.jpg
https://ostovarsazan.com/wp-content/uploads/2021/01/ostovarsazan.com-Insert-rebar-when-concreting-stops.jpg
https://ostovarsazan.com/wp-content/uploads/2021/01/ostovarsazan.com-Insert-rebar-to-increase-the-strength-of-the-parts-when-stopping-concreting.jpg
https://ostovarsazan.com/wp-content/uploads/2021/01/ostovarsazan.com-Insert-rebar-to-increase-the-strength-of-the-parts-when-stopping-concreting.jpg
https://ostovarsazan.com/wp-content/uploads/2021/01/ostovarsazan.com-One-sided-and-two-sided-reinforced-concrete-slabs.jpg
https://ostovarsazan.com/wp-content/uploads/2021/01/ostovarsazan.com-One-sided-and-two-sided-reinforced-concrete-slabs.jpg
https://ostovarsazan.com/wp-content/uploads/2021/01/ostovarsazan.com-One-sided-and-two-sided-reinforced-concrete-slabs.jpg
https://ostovarsazan.com/%d8%b3%d9%82%d9%81-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%aa%d9%86-%d8%a2%d8%b1%d9%85%d9%87/
https://ostovarsazan.com/wp-content/uploads/2021/01/ostovarsazan.com-Insert-rebar-when-concreting-stops.jpg
https://ostovarsazan.com/wp-content/uploads/2021/01/ostovarsazan.com-Insert-rebar-to-increase-the-strength-of-the-parts-when-stopping-concreting.jpg


 
 

 
 

 طرفه یک دال                                                    دال دو طرفه

 

 
 

 طرف چهار در گاهتکیه با طرفهیک دال                                         دال تخت         

 

 

 

 

 

https://ostovarsazan.com/wp-content/uploads/2021/01/ostovarsazan.com-One-sided-and-two-sided-reinforced-concrete-slabs.jpg
https://ostovarsazan.com/wp-content/uploads/2021/01/ostovarsazan.com-One-sided-and-two-sided-reinforced-concrete-slabs.jpg
https://ostovarsazan.com/wp-content/uploads/2021/01/ostovarsazan.com-One-sided-and-two-sided-reinforced-concrete-slabs.jpg
https://ostovarsazan.com/wp-content/uploads/2021/01/ostovarsazan.com-One-sided-and-two-sided-reinforced-concrete-slabs.jpg
https://ostovarsazan.com/wp-content/uploads/2021/01/ostovarsazan.com-Flat-and-one-sided-reinforced-concrete-slabs-with-support-on-four-sides.jpg
https://ostovarsazan.com/wp-content/uploads/2021/01/ostovarsazan.com-Flat-and-one-sided-reinforced-concrete-slabs-with-support-on-four-sides.jpg
https://ostovarsazan.com/wp-content/uploads/2021/01/ostovarsazan.com-Hollow-reinforced-concrete-slabs-and-mushroom-beds.jpg
https://ostovarsazan.com/wp-content/uploads/2021/01/ostovarsazan.com-Hollow-reinforced-concrete-slabs-and-mushroom-beds.jpg
https://ostovarsazan.com/wp-content/uploads/2021/01/ostovarsazan.com-Hollow-reinforced-concrete-slabs-and-mushroom-beds.jpg
https://ostovarsazan.com/wp-content/uploads/2021/01/ostovarsazan.com-Hollow-reinforced-concrete-slabs-and-mushroom-beds.jpg
https://ostovarsazan.com/wp-content/uploads/2021/01/ostovarsazan.com-Hollow-reinforced-concrete-slabs-and-mushroom-beds.jpg
https://ostovarsazan.com/%d8%b3%d9%82%d9%81-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%aa%d9%86-%d8%a2%d8%b1%d9%85%d9%87/
https://ostovarsazan.com/wp-content/uploads/2021/01/ostovarsazan.com-One-sided-and-two-sided-reinforced-concrete-slabs.jpg
https://ostovarsazan.com/wp-content/uploads/2021/01/ostovarsazan.com-Flat-and-one-sided-reinforced-concrete-slabs-with-support-on-four-sides.jpg


 
 

 
 

 قارچی تخت دال                                                           دال مجوف

 :مقادیر حداقل سطح مقطع آرماتور در دال های بتن آرمه

میلگردهای حرارتی و افت: مقادیر حداقل درصد آرماتورهای حرارتی و افت به شرح زیر 

 :است

  درصد 2/0کیلوگرم بر سانتیمتر مربع  4200برای میلگرد با مقاومت کمتر از. 

  درصد 0/18کیلوگرم بر سانتیمتر مربع  4200برای میلگردهای با مقاومت. 

  سانتیمتر کمتر باشد 5/2فاصله آزاد بین میلگردها هیچگاه نباید از قطر میلگرد یا. 

 برابر ضخامت  5/1سانتیمتر یا  25ی محور تا محور میلگردها حداکثر نباید از فاصله

 .نماید سقف )دال( هر کدام کوچکتر باشد تجاوز

 سانتیمتر خواهد  20سانتیمتر این فاصله حداکثر  15ها )دال( با ضخامت برای سقف

 .بود

 :طراحی میلگردهای ممان منفی در سقف های بتن آرمه
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 .ها وجود داردگاههای یکسره، ممان منفی تنها در محور تکیهدر خصوص دال

تمام لنگرهای منفی یک دوازدهم متر کمتر باشد ضریب  3از  (In) ی آزادچنانچه طول دهانه

 .خواهد بود

برابر  5/1سانتیمتر یا  25ایران فاصله محور تا محور میلگردها نباید از  15-18براساس استاندارد 

 .ضخامت دال بیشتر شود

 .نماییددر شکل زیر وضعیت نیروهای برشی و ضرایب لنگر را در یک تیر مالحظه می

 

ها به سمت باال خم نموده و در روی گاهتوان آرماتورهای ممان مثبت پایین را در نزدیکی تکیهمی

 .ها از آنها به عنوان آرماتورهای منفی استفاده نمودگاهتکیه

 ی آرایش آرماتورها )چیدن میلگردها در سقف بتن آرمه(نحوه: 

ای انجام شود که اوالً اجرای آن به آسانی صورت گیرد ثانیاً مقدار دور ها باید به گونهآرایش میلگرد

های ی میلگردها براساس توصیهبه حداقل برسد و ثالثًا حداکثر فاصله میلگرد ریز )پرتی(

 .باشد 15-18استاندارد ایران به شماره 

 .کنیدرا مالحظه می بتن مسلح در شکل زیر جزئیات آرماتورگذاری در دال
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 نمونه سقف بتن آرمه به روایت تصویر

 

 دال یک طرفه ممتد از انواع سقف بتن آرمه: 

گاهی( گاه )تیرهای تکیههای یک طرفه همانطور که قباًل گفتیم تمام بارهای وارده به تکیهدر دال

 توان نتیجه گرفت که کلیه آرماتورها باید در راستای عمود برگردند و از این مسئله میمنتقل می

گاه تعبیه گردند )به غیر از آرماتورهایی که جهت یکپارچگی سازه، افت و امتداد تیرها و تکیه

 .شوند(ها تعبیه میترک

 .باشددال یک طرفه ترکیبی از تیرهای مستطیل شکل با عرض واحد و در کنار هم می

 .بینیدی ممتد را میطرفه در شکل زیر یک نمونه از دال بتنی یک
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های یک طرفه درصد یا نسبت آرماتور مصرفی را از طریق تقسیم سطح مقطع میلگردهای در دال

 .آورندمؤثر بدست میموجود در عرض واحد بر سطح مقطع 

نمایش دهیم، حداقل ضخامت سقف بتن آرمه  L ی محاسباتی را با حرفچنانچه طول دهانه

 :گرددی محاسباتی به صورت زیر تعیین مینسبت به طول دهانه

 دال یک انتهای یکسره L = به صورت کسری( 24به روی( 

 های سادهدال برای دهانه L = به صورت کسری( 20به روی( 

 ای یا کنسولیطره دال L = به صورت کسری( 10به روی( 

 دال دو انتهای یکسره L = به صورت کسری( 28به روی( 

 .باشدسانتیمتر می 3تا  5/2 سقف های بتن آرمه کاور بتن( روی میلگرد) بتن حداقل ضخامت

 های دو طرفهموارد کاربرد )سقف بتن آرمه( دال: 

گاهی در موارد های مستطیلی با توجه به نسبت طول و عرض و یا شرایط تکیهای دالرفتار سازه

 .باشدبسیاری به صورت دو طرفه می

 .هایی در اثر اعمال بار، تغییر شکلی به صورت یک سطح کروی دارندچنین دال
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ها باید در دو جهت گر خمشی وجود دارد و برای مقابله با این لنگرها، دالدر هر دو امتداد دال، لن

 .به وسیله دو الیه میلگرد عمود بر هم مسلح گردند

ی کوچک در آنها ی بزرگ به دهانهشوند که نسبت دهانههایی به صورت دو طرفه محاسبه میدال

 .باشد 2 کمتر از

ی بدون تیر را مالحظه دو طرفه هایدر جدول زیر حداقل طول میلگردهای دال

 .نماییدمی

 

ی در تصاویر زیر نحوه آرماتورگذاری تیرهای اصلی و فرعی سقف بتن آرمه یک سازه

 .عتی به تصویر کشیده شده استصن
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 استوارسازان آموزشی گروه کاری از
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