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که   ی ت یموجود هستند که با توجه به موقع یانواع سقف در ساختمان ساز 
 اریانواع موجود، بس نینوع از ب کی  انتخاب رند،یگ ی مورد استفاده قرار م
به کار   یانواع سقف با توجه به تکنولوژ  یبند دسته .حساس و مهم است

  ی آن صورت م یاستفاده شده و روش اجرا الیرفته در ساخت آن، متر 
با  دارد و  ی الزم است بداند که سقف چه انواع  ی هر مهندس یبرا .ردیگ

 .از کدام نوع سقف استفاده کند دیپروژه با طیتوجه به شرا

 .دی. با ما همراه باشمیپرداز  ی انواع سقف م ی ادامه به بررس در

 

 یساختمان یانواع سقف ها 1#

  ی عیاز ورود عوامل طب یر یجلوگ  یاست که برا ی پوشش (Roof) سقف
  لیدل د و کنن ی باد، باران و برف از آن استفاده م د،ینور خورش رینظ

مقاومت   شی و ستون ها و افزا رهایت   نیب ی در سازه، هماهنگ ی کپارچگی
 .سازه است

دارند که هر کدام  ی ها با توجه به محل اجرا و نوع ساختمان انواع  سقف
انواع سقف، عملکرد و محل   شناخت  .کنند ی را اجرا م ی عملکرد خاص

  .مهندسان در صنعت ساختمان است یبرا ی اساس یازهایاستفاده آن از ن
 .داد میآن ها را شرح خواه بیو معا  ای ادامه انواع سقف و مزا در
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 یمی از انواع سقف قد  یسقف طاق ضرب 2#

سقف   نیا .است  رانی انواع سقف در ا نیتر  ی میاز قد ی طاق ضرب سقف
  ی از خود نشان م  یتر  فیعملکرد ضع یامروز  یسقف ها رینسبت به سا

 .امروزه منسوخ شده است لی دل نیهم به .دهد



 

3 www.namatek.com 

 

 یسقف طاق ضرب یای مزا

 اجرا نهیبودن هز نییپا •
 اد یبه تخصص و دانش ز ازیبودن اجرا و عدم ن آسان •
 و راحت به مصالح آن )مالت و آجر( ع یسر  ی دسترس  •
 بعد از اجرا رات ییتغ جادیاصالح و ا امکان •

 یسقف طاق ضرب بی معا

 کل سقف  ی وستگیپ عدم •
 شدن سقف   نیو سنگ ادیز وزن •
 (کباره ی  زشیبه صورت ر بیسقف )تخر  افراگمید تیصلب عدم •
 گچ کات یلیتماس با س لیآهن به دل ی خورندگ •
 بزرگ  یاجرا در دهانه ها تیقابل عدم •
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 بلوک  رچهیسقف ت 3#

 در از انواع سقف است که ی کی تیونول ی  رچهی سقف ت  ایبلوک  رچهیت   سقف
 .نوع معروف است نی به پر استفاده تر رانیا

 :بلوک عبارتند از رچهیسقف ت  یاجزا

 رچه یت  •
 ت یونولی ای بلوک •
 یحرارت آرماتور •
 (tie beam) میب یتا  ای ی ان یم کالف  •
 درجا  ی پوشش  بتن •
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  ی کارخانه م ایرا در کارگاه  تیونول ی ایو بلوک  رچهی نوع سقف ت  نیا در
  ی را انجام م یز ی بتن ر ات یکل اجزا در کنار هم عمل یر یاز قرارگ  بعد سازند و

 .دهند

 بلوک  رچه یسقف ت  یای مزا

 کار متخصص  یرویخاص و ن زات یبه تجه ازین عدم •
 مناسب رطوبت، حرارت و صوت قیعا •
 مانند زلزله و باد  ی افق  یروهایباال در برابر ن مقاومت •
)در صورت استفاده از  یدر برابر آتش سوز  رچهیت  یباال مقاومت •

 میخواه یدر موقع آتش سوز  ی استحکام خوب  زینسوز ن تی ونولی
 داشت( 

 وزن کم مصالح  لیو نقل آسان به دل حمل •

 بلوک  رچه یسقف ت  بی معا

 همزمان چند سقف  یامکان اجرا دمع •
 سقف ها  رینسبت به سا ادی ز یزمان اجرا مدت  •
 5بزرگ )دهانه قابل اجرا: حدودا  یامکان استفاده در دهانه ها عدم •

 متر(  8تا 
مورد استفاده در طول  یآرماتورها ی خوردگ لیمقاومت به دل کاهش •

 زمان 
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 تی انواع سقف کامپوز  4#

از انواع سقف است که به صورت   گرید  ی کیمرکب  ای  تیکامپوز  سقف
 .شود ی از فوالد و بتن اجرا م ی بیترک

 :آن عبارتند از یااجز

 ( ی )کاربرد در بال فوقان ریبرش گ  یدارا یفلز  یرهایت  .1
 بتن  .2
 یحرارت آرماتور .3

کند و استحکام  ی م  جادیا یر یآهن با بتن درگ  ی نوع سقف نبش نیا در
که در جهت مخالف   ی رارت ح یآرماتورها  .آورند ی سقف را به وجود م 

  کپارچهی  ی شوند و سقف ی م  ریبتن درگ با زین رندیگ ی قرار م  ی فرع  یرهایت 
 .کنند ی م  جادیا
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 ت یسقف کامپوز  یای مزا

 کاهش مصرف بتن  جهیوزن سازه در نت کاهش •
 باال  یاجرا سرعت •
 مصالح  یبه دپو ازین عدم •
 چند سقف به صورت همزمان یاجرا امکان •

 ت یسقف کامپوز بی معا

 سقف کاذب  یبه اجرا ازین لیتمام شده باالتر به دل نهیهز •
 یمسکون  یپروژه ها  یسقف و مناسب نبودن برا ادیز لرزش •

  یز یتوان در زمان بتن ر  ی نوع سقف ها م نیا ادیرفع لرزش ز ینکته: برا)
انجام داد؛ اما استفاده از شمع    یشمع بند ی و فرع یاصل یرها یت  ریدر ز
 ( .برد ی م نی سقف به صورت همزمان را از ب نیچند یامکان اجرا یبند

 :تیکامپوز  یانواع سقف ها یبند دسته

 (Steel Deck Roof) یفوالد عرشه •
 (Chromite Roof) تیکروم •
 (Roofix Formwork) کسیروف •

سال  نی ا ی که در ط یسقف عرشه فوالد فیسه مورد به توص نیا نیب از
 :میپرداز  ی داشته است م  یاد یها رواج ز
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 ی سقف عرشه فوالد 4#- 1

از آن  استفاده است که تیاز انواع سقف کامپوز  ی کی ی عرشه فوالد سقف
اجرا و  یسرعت باال لیدل به داشته است و یادیز رواج ریاخ یدر سال ها
سقف  یبرا ی مناسب نیگزیتواند جا ی همزمان چند سقف م  یامکان اجرا

 .بلوک باشد رچهیت 

 :عبارتند از یسقف عرشه فوالد یاجزا

 یذوزنقه ا زهیگالوان ورق •
 یفرع  یرهایت  •
 خیم گل •
 یحرارت آرماتور •
 بتن  •

باالبر ورق  ابتدا صورت است که نی به ا یسقف عرشه فوالد یاجرا روش
از آن آرماتورها و  پس دهد؛ ی سطح طبقات قرار م یرا رو تی کامپوز یها
 .دهند ی را انجام م یز یکنند و در مرحله بعد بتن ر یها را نصب م خیم
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 ی سقف عرشه فوالد یای مزا

 باال  یاجرا سرعت •
 چند سقف به طور همزمان  یز یبتن ر امکان •
 یبه قالب بند ازین عدم •
بلوک   رچهی سقف ها از جمله ت   ریبودن وزن سقف نسبت به سا سبک •

 یو طاق ضرب 
 ی در برابر آتش سوز  مقاومت •
 و به صورت پنهان  خیو م چیپ لهیبه وس اتصاالت  •
 ی اقتصاد صرفه •
 اجرا نیآن در ح یکار بر رو یرو یراه رفتن ن امکان •
 متر 12تا  یدهانه ها ی ااستفاده بر امکان •

 ی سقف عرشه فوالد بی معا

 کار مجرب و متخصص در اجرا یروین ازمندین •
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 سقف  ادیز لرزش •

 

 سقف وافل 5#

دال   ستمیدال دوطرفه جزء انواع سقف است که آن را با س ایوافل   سقف
  ای یسقف ها اصطالحا سقف قابلمه ا نیا به .سازند ی شکل م یقابلمه ا

 .مشابه سقف دال دوطرفه دارد  یعملکرد که ندیگو ی سقف مشبک م

مانند فرودگاه ها،   ی عموم  یها، مکان ها  مارستانیسقف وافل در ب از
  دهیسرپوش  یها ستگاهیو ا ی صنعت  یمسقف، سوله ها یها نگیپارک

 .کنند ی استفاده م 

 :است  ریز بیسقف وافل به ترت  یاجرا مراحل

 سقف  یرساز یز •
 وافل یقالب ها دنیچ •
 سقف  یآرماتوربند •
 ی ز یر بتن •
 یبردار  قالب •
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 سقف وافل  یای مزا

 یسقف ها از جمله عرشه فوالد ریبه صرفه نسبت به سا مقرون •
و اتصال   ی ت یتقو  یبه آرماتورها ازیعدم ن جهیباال )در نت یاجرا سرعت •

 (ر یآن ها به ت 
 سقف  کپارچهی یز یر بتن •
 بتن  یبه روان کننده ها ازین عدم •

 سقف وافل  بی معا

 اجرا ی مجرب و متخصص برا یروین ازمندین •
 تعداد طبقات باال  یاجرا نبودن برا  قابل •
 اد یبا بار باد ز یها طیمح  یکاربرد برا عدم •
 خاص یبه قالب ها ازین •
  ی )باعث کاهش تعداد طبقات م ادیارتفاع کف به کف ز ازمندین •

 گردد( 
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 از انواع سقف خاص یسقف دال بتن 6#

  گرید ی ک یشود،  یاستفاده م ی کم یکه معموال در پروژه ها  ی دال بتن  سقف
  نییپا یوزن باال، سرعت اجرا لینوع سقف به دل نیا .از انواع سقف است

  ی از سقف دال بتن  استفاده .ردیگ ی کمتر مورد استفاده قرار م اد،ی ز نهیو هز
ساختمان  مثل هستند، یی باال تی اهم یکه دارا یی عموما در ساختمان ها

 .ردی گ ی بزرگ، صورت م   ی مراکز صنعت  ایها  روگاهیداخل ن یها

 :شوند ی م یبند می تقس ریدال ها به دو دسته ز عموما

 طرفه  کی دال •
 دوطرفه  دال •

 ی بر اساس نسبت اندازه طول به عرض سقف انجام م  یبند میتقس نیا
 کیباشد به آن دال  شتریب 2نسبت طول به عرض دهانه از عدد  اگر .شود

طرفه در   کی  دال .صورت دال دوطرفه است نیا ریغ در ند؛یگو ی طرفه م 
 .است ی آرماتور خمش ازمندیو دال دوطرفه در هر دو جهت ن ی جهت طول 
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 یسقف دال بتن یای مزا

 باال در برابر آتش و حرارت مقاومت •
 عمر باال  طول •
 مناسب  ی صوت قیعا •
 باال  ی و خمش ی قابل قبول و مقاومت برش خزش •

 یسقف دال بتن بی معا

 ی با اسکلت فوالد یاستفاده در ساختمان ها عدم •
 سقف  یباال وزن •
 ن ییپا  ی کشش مقاومت •
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 دهیتن شیسقف پ 7#

انواع سقف واردشده به صنعت ساخت و   نی دتریاز جد دهیتن  شیپ سقف
 کی  شده است که لیتشک  ی کشش  ینوع سقف از کابل ها نیا .ساز است

پس   سازه کنند تا ی به آن اعمال م ی از بهره بردار  شیپ  هیاول یفشار  یروین
است   نیا یکار برا نی ا .دچار ترک نشود ی کشش  هیدر ناح یاز بهره بردار 

 .بتن استفاده کرد یباربر  تیکه بتوان از حداکثر ظرف

 

 ده یتن  شیسقف پ یای مزا

 یبا کاربر  یی ها طیمح یسازه با تعداد ستون کمتر )کاربرد برا جادیا •
 ( نگ یپارک

 بزرگ  یدهانه ها یاجرا برا تیقابل •
تونل  یدارساز یساخت پل و پا ،یاستفاده در سقف دال بتن  تیقابل •

 ها

 ده یتن شیسقف پ بی معا
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 باال  نهیهز •
 کار متخصص و مجرب  یروین ازمندین •
 ابزار و ادوات خاص ازمندین •


