




سقفانواع سیستم اجراي



)تیرچه بتنی (تیرچه بلوك سقفهاي 

)تیرچه بتنی (سقفهاي تیرچه یونولیت 

)فلزيتیرچه(تیرجه بلوك کرمیت سقفهاي 



سقفهاي تیرچه بلوكگروه 



(Joist- Block deck with concrete joist)

)باتیرچه بتنی (سقف تیرچه بلوك وتیرچه یونولیت 

این روش از رایج ترین اجراي سقف هاست که امروزه نیز بطور وسیعی درصنعت ساختمان  
.استفاده قرارمیگیردمورد سازي

:اجراي این سیستم عبارتند از
تیرچه بتنی) 1
بلوك سیمانی یا سفالی یا یونولیتی) 2
میلگرد افت وحرارت) 3
میلگردهاي تقویتی) 4
بتن پوشش رویه) 5





الزامات سقف تیرچه بلوك 



برابر ضخامت سقف،از این 32در سقفهایی که خیز مطرح نباشد،تا دهانه اي معادل 
اما اگر خیز مطرح بوده و تیرهاي اسکلت داراي . نموداستفاده توانسقفها می 

برابر و در صورت تکیه گاه ساده 26دهانه مجاز حداکثر ،تکیه گاه گیردار باشند
.برابر ضخامت سقف می باشد20حداکثر 

ویژگی هاي سیستم سقف تیرچه بلوك



امروزه استفاده ازبلوکهاي یونولیتی رواج گسترده اي درساخت سقفها پیدا کرده –نکته 
استفاده ازاین بلوکها، کمک قابل توجهی به عایقبندي حرارتی سقف وکاهش گرچه .است 
الزم است که ضوابط استفاده ازآنها درسقف رعایت شودولی میکندآنوزن 



:ضوابط عبارتندازاین ازمورد مهم چند 



)تیرچه فوالدي با جان باز( سقف تیرچه بلوك کرمیت 
( kormit-Joist-Block deck with-steel joist)

امروزه تیرچه هاي کرومیت بعنوان یکی ازگزینه هاي مناسب درمواردي که زیربنا کم بوده 
این نوع سقف ازسقفهاي تیرچه  . سقف را باهم بتن ریزي نمود، شناخته می شودچند وبتوان

:درترکیب با بتن محسوب شده وداراي اجزاي زیر استباز باجانفوالدي 
تیرچه فوالدي با جان باز. 1
بلوك. 2
میلگرد افت وحرارت. 3
کالف عرضی. 4
بتن پوششی درجا. 5



وبال فوقانی می باشد که قطري اعضايبال تحتانی، بازشامل جانتیرچه هاي فوالدي با 
توزیعاي براي ساده سراعضاي پیش ساخته اي هستند که بصورت خرپاهاي ویژه دو 

بال تحتانی تیرچه بعنوان عضوکششی خرپا (.بارسقف به تکیه گاه ها بکارمیروندیکنواخت 
محاط بوده وبصورت یکپارچه  دربتن هادرسقف حاصله ، بال فوقانی وجان تیرچه ) میکندعمل

میتوان پرکننده مرکبTبراي اجزاي . بتن آرمه عمل می نماید شکل مقطعبعنوان یک 
.نموداستفاده موقتهاي دائم مانند بلوك سفال ، سیمانی یا قطعات سبک وازقالبهاي ازقالب 

الزامات سقف تیرچه بلوك کرومیت





ویژگی هاي سقف کرمیت



گروه سقفهاي کامپوزیت

Composite Steel Deckسقف کامپوزيت فوالدى



هاى اجرايى سقفهاى کامپوزيتويژگى 















سقف کاذب



معرفی سقف کاذب  



:مزایاي سقف کاذب
آسانسریع و نصب 

حذف عملیات رنگ آمیزي
دسترسی آسان به فضاي تاسیساتی

تعمیر و نگهداري آسان
تنظیم شرایط آکوستیکی فضا  












