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  انواع سقفهاي مسطح  معرفي و شناخت
  

 

 :مقدمه 

مي بايست با شناخت از سازه هاي متناسب با رويكرد صنعتي سازي در ساختمان،استفاده انتخاب و  
هر . عملكردي و ساختاري آنها و تكنيك هاي اجرايي هر يك از آنها صورت پذيردقابليتهاي رفتاري،

بلحاظ شاخص هايي همچون هماهنگي با اقتصاد شرايط فوق،يك از سيستم هاي سازه اي داراي 
چگونگي نياز به محدوديت هاي اقليمي اجرا،هماهنگي با ساير عناصر سازه اي و غيرسازه اي،پروژه،

مي بايست بررسي و نهايتا بهترين گزينه براي هر پروژه ... نيروي انساني وتجهيزات كارگاهي ،
باتوجه به تمامي مشخصات مورد همانگونه كه ذكر شد براي هر پروژه ،بديهي است . انتخاب گردد

. ، مطلوب ترين سيستم هاي ساخت در نظر گرفته خواهد شد... اقليم ونياز از جمله هزينه، طراحي،
بطور كلي از واقعيت لذا انتظار معرفي و انتخاب يك سيستم سقف و سازه براي هر نوع ساخت و ساز،

  .اجراي يك پروژه به دور مي باشدطراحي و عيني ،
  

  :روشهاي اجراي سقفمعرفي 
گروه سقف هاي تيرچه دار، 3بطور كلي مي توان انواع روشهاي اجراي سقف در اين گزارش را در  

  :سقفهاي كامپوزيت،و دالهاي بتني تقسيم بندي نمود
   

 
        گروه كامپوزيت                                         

                                                                                                            
  

        
  
  
  

  )   تيرچه بتني (سقفهاي تيرچه بلوك 
)      تيرچه بتني (سقفهاي تيرچه يونوليت  

تيرچه (سقفهاي تيرجه بلوك كرميت 
  )فلزي

 سقف سياك

 گروه 

ي سقف ها
 تيرچه دار

  )پيش كشيده و پس كشيده( تنيده دال بتني پيش 
 Cobiaxدال مجوف 

سقفهاي پيش ساخته و نيمه پيش ساخته 
(Predall - Hollow core - Double Tee) 

 گروه 

 دالهاي بتني

   كامپوزيت فلزيسقفهاي 
                           كامپوزيت كرميتسقفهاي  

 CSDكامپوزيت سقفهاي 

 Roofixسقف با قالب مشبك 

 گروه 

ي سقف ها
 كامپوزيت
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مـي  سـازه اي  يك مجموعه كامـل سيسـتم   الزم به ذكراست برخي ديگرازسيستمهاي سقف بخشي از
ـ گرد ديگرسازه اي وبه تناسب آنهـا طراحـي واجـرا مـي     يالمانهاكه همراه با باشد د ، درايـن مـورد   ن

  .اشاره نمود ICFو LSFميتوان به سقف سيستمهاي 
  
  
  
  
 )باتيرچه بتني (سقف تيرچه بلوك وتيرچه يونوليت .  1-1

 (Joist- Block deck with concrete joist)  
 سـازي  ترين اجراي سقف هاست كه امروزه نيز بطور وسيعي درصنعت سـاختمان  ز رايجاين روش ا  

  .مورد استفاده قرارميگيرد
  

  
  

  تيرچه بتني )  1:        اجراي اين سيستم عبارتند از
  بلوك سيماني يا سفالي يا يونوليتي) 2                                              

  ميلگرد افت وحرارت ) 3                                              
  ميلگردهاي تقويتي ) 4                                              

  بتن پوشش رويه ) 5                                              

 سقفهاي تيرچه بلوك گروه-1
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  1سقف تيرچه بلوكالزامات  1-1-1
كس آ ت ميكند ، چنانچه فاصله آكس تاكفاي  mm6درتمامي سقفها ، ميلگرد افت وحرارت با قطر  -

باشد،  cm  50درجهت تيرچه ها بين هردو تيرچه يك عدد چنانچه بيش از باشد cm 50تا  تيرچه ها
ك ي cm  25هر ميلگردهاي حرارتي درخالف جهت تيرچه ها. عدد ميلگرد حرارتي مورد نياز استدو 
  .بايستي اجرا گردد مي عدد

سـطح مقطـع     15% ميلگرد تقويت ممان منفي تيرچه ها حداقل ميبايست سطح مقطعي معـادل   -
  .طول تيرچه باشد يك پنجمطول آنها ازهر طرف  ميلگردهاي كششي همان تيرچه را دارا باشد و

 Tie(نيـازي بـه كـالف ميـاني        m 4ودردهانه هاي زير  kg/m2 350از كمتر بار زندهبا  يدرسقفها -
Beam (ودردهانه هاي بين نمي باشدm 4  ك كـالف ميـاني ودرهانـه هـاي بـيش از      يـ  ، 3تاm3/5 

حداقل سطح مقطع كل ميلگردهاي طولي كـالف ميـاني بايـد برابـر     (. دوكالف مياني مورد نياز است
  ).نصف سطح مقطع ميلگرد كششي تيرچه باشد

يك كالف مياني ودرهانـه    m4دردهانه زير باشد  ،   kg/m2 350بيشتر از  دهنزر درسقفهايي كه با -
مياني مورد نيـاز اسـت    به سه كالف  m7هانه هاي بيش ا ز د دو كالف مياني ودر 7 تا   m4بين 

درتمامي اين اطالعات حداقل سطح مقطع كل ميلگردهاي طولي كالفهـاي ميـاني بايـدبرابركل    (
  .)سطح مقطع ميلگردهاي كششي تيرچه باشد

                                                 
 .سازمان مديريت و برنامه ريزي مي باشد ٩۴به نشريه مشخصات و الزامات مربوط  ١
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تكـاي  ا(اسـبه نشـود نيـازي بـه تقويـت برشـگير      براي برش انتهـايي مح  گزاگچنانچه ميلگرد زي -
 .باشدي نم )سرتيرچه

  
  
  
  
  
  ويژگي هاي  سيستم سقف تيرچه بلوك .  1-1-2
  ) خصوصا دردهانه هاي كوچك (ازنظر اقتصادي نسبتاً مقرون به صرفه  -
اي كروميت وكامپوزيت رزش كمتري نسبت به سقفهلبه دليل شمع بندي درحين اجرا اين سقف  -

  .دارد
  )نيراستفاده ازبلوكهاي پلي ايستا درصورت(تامين نسبي عايقبندي حرارتي  -
    )2kg/m320حدود m30با صخامت  (وزن نسبتاً باالدرصورت استفاده ازبلوك سفالي -
  

  
  

 ابليت توليد وعرضه گسترده دركشورداراي ق -

 عدم نياز به نيروي كار ماهر و يا تجهيزات خاص -

  
.           امروزه استفاده ازبلوكهاي يونوليتي رواج گسترده اي درساخت سقفها پيدا كرده است  –نكته 

گرچه استفاده ازاين بلوكها، كمك قابل توجهي به عايقبندي حرارتي سقف وكاهش وزن آن 

از اين سقفها مي توان برابر ضخامت سقف، 32تا دهانه اي معادل در سقفهايي كه خيز مطرح نباشد،
اما اگر خيز مطرح بوده و تيرهاي اسكلت داراي تكيه گاه گيردار باشند، . استفاده نمود

 .برابر ضخامت سقف مي باشد20برابر و در صورت تكيه گاه ساده حداكثر  26حداكثر دهانه مجاز 
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مهم از چند مورد .)  1پيوست (ميكندولي الزم است كه ضوابط استفاده ازآنها درسقف رعايت شود 
  :اين ضوابط عبارتنداز

  تنها استفاده از انواع كندسوزشده بلوك پلي استايرن منبسط شده مجاز بوده و استفاده از
 .انواع غير كندسوز ممنوع است

  كيلوگرم به 200حداقل مقاومت بلوكهاي توليدي در برابر بارهاي حين اجرا بايد برابر با
و 50ورت توليد مناسب، بلوكهاي با عرض درص. (سانتيمتر طول بلوك باشد30ازاي هر
كيلوگرم بر مترمكعب براي كسب اين مقاومت  14-13سانتيمتر ودانستيته حدود 25ارتفاع 

 .)مناسب است

  براي حفاظت از بلوك سقفي پلي استايرن و جلوگيري از برخورد مستقيم هرگونه حريق
پوشش بايد  .حافظت شودتا زير سقف بوسيله پوشش مناسب م احتمالي با بلوك الزم است

مانند گچ كاري (اتصال مستقيم به بلوك پلي استايرن .به تيرها و تيرچه متصل و مهار گردد
 .به تنهايي قابل قبول نيست) بر روي بلوك بدون استفاده ازاتصاالت مكانيكيمستقيم 

 پرليت يا گچ- پوشش گچ يا پوششهاي محافظ گچ: انواع پوششهاي مورد پذيرش عبارتنداز -
سانتيمتر كه به نحو مناسب و مستقل از  5/1ورميكوليت يا تخته گچي به ضخامت حداقل 

 .به سقف سازه اي مهار شده باشد) همانند رابيتس(بلوك 
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  ) با جان باز تيرچه فوالدي(  سقف تيرچه بلوك كرميت -1-2
)kormit-Joist-Block deck with-steel joist (   

بعنوان يكي ازگزينه هاي مناسب درمواردي كه زيربنا كـم بـوده وبتـوان    امروزه تيرچه هاي كروميت 
اين نوع سقف ازسقفهاي تيرچه فوالدي باجان  .شناخته مي شود ،چند سقف را باهم بتن ريزي نمود

  :زير است يبا بتن محسوب شده وداراي اجزا يبكرباز درت
  تيرچه فوالدي با جان باز .١
  بلوك  .٢
  ميلگرد افت وحرارت  .٣
  كالف عرضي  .۴
 بتن پوششي درجا .۵

  
ــان    ــا ج ــوالدي ب ــاي ف ــه ه تيرچ

ــال بازشــامل  ، اعضــاي تحتــانيب
 سـر فوقاني مي باشد كه اعضاي  پيش ساخته اي هستند كه بصورت خرپاهـاي ويـژه دو   قطري وبال

  .    ها بكارميروند به تكيه گاه اي براي توزيع يكنواخت بارسقف  ساده
شــي خرپــا عمــل بــال تحتــاني تيرچــه بعنــوان عضوكش( 

درسقف حاصله ، بـال فوقـاني وجـان تيرچـه هـا      ) ميكند
تن محاط بوده وبصورت يكپارچه بعنوان يـك مقطـع   بدر

بـراي اجـزاي   . عمل مي نمايـد  آرمه شكل بتن Tمركب 
پركننده ميتوان ازقالب هاي دائم مانند بلوك سفال ، سيماني يـا قطعـات سـبك وازقالبهـاي موقـت      

  .استفاده نمود
  
   1الزامات سقف تيرچه بلوك كروميت-1-2-1
ضروري ميباشد كه شـامل  ) (Tie Beamدركليه دهانه هاي سقف كروميت اجراي كالف مياني  -

است يك ميلگرد روي بال تحتاني ويك ميلگـرد زيريـا روي بـال     mm 12دوميلگرد به قطرحداقل
  m3 انه هاي باالي فوقاني به موازات هم بصورت عمود برتيرچه ها به آنها جوش مي شود ودرده

متـر يـك كـالف    3/5دردهانـه هـاي  كـوچكتراز    . كالفهاي مياني حتمابايد با بتن اجـرا گردنـد   
 .استمتر سه كالف مياني موردنياز  8/7متر دوكالف ودردهانه بيش از  8/7تا  3/5ودردهانه بين 

                                                 
 .سازمان مديريت و برنامه ريزي آشور است١٥١مشخصات و الزامات سقف با تيرچه فوالدي با جان باز مربوط به نشريه  ١
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نـوع  

   

ي در   
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سـاده    

و  cm 12 از  
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ايد اجرا گردد
ممن) 8و7كل    

 .تفاده نمود

گونه بي دقتي

ونه بـي دقتـي
تيرچه ها  منت

ه تيرهاي اسك

 اگرازنـوع س

ي نبايد كمتـر
cm  14تـراز م

 .شد

با ك عدد مي
هـاي بـه شـك

است) ي شكل 

گيرد،  هرگ ي

هرگوي گيرد،
ا شكم دادن ت
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يك cm25ها هر
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كمتراختيار0

 جان مقطـع  
( 
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د اين ميلگرد
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ايد ازميلگرده

جراي سقفهاي

جراي سقفهاي
اين نوع يجرا

درساختمانهاي

كثردهانه باز 

خامت سقف مض
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مقررات د 10 ث

داراست حداك

ضبرابر 20كثر

 

ف  -
عر -

ض
س

ص -
ص -

كه
كم

س -
T

عر
قط

مي -
مي

در -
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–نكته 

  
-نكته

درطراح
  .شود

  
  
  

مطابق مبحث

آنها گيرد

باشد ، حداك
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  ميت ويژگي هاي سقف كر -1-2-2
به دليل اجـراي   ،باشد  ييا كمتر باشد وسازه فاقد ديواره برش m2120چنانچه زيربناي هرسقف  -

  1.همزمان دويا سه سقف معموال اجراي اين سقف مقرون به صرفه خواهد بود
  .به تيرچه بتني دارد ي نسبتسرعت اجرايي باالتر -
 .اجراي سقف كاذب ضروري نيست -

 )Kg/m 290 2حدود( ).به نسب سقف تيرچه بلوك سنتي(دارد وزن نسبتا متعادل -

 )بدليل عدم اجراي شمع بندي(است  رزش بيشتر نسبت به تيرچه بتنيلداراي  -

-  

  
  
  

  سقف سياك.  1-3
سقف سياك يك شيوه اجـراي سـقف هـاي بـتن مسـلح تيـرودال يكطرفـه ميباشـد درايـن شـيوه ،                   

الزم درتيرچـه هـا    گـذاري هـاي  آرماتور چوبي يا آهني  اجرا وتن ريزي الزم است شمعهاي بپيش از
  .ودال انجام شود

ــا حــذف اجــراي بلوكهــاي يــا ن روش ب
سفالي ياسيماني پركننـده بـين تيرچـه    

 يرابهضمن كاهش وزن سقف ، نشت شـ 
بتن را ازفواصل تيرچـه هـا بـه حـداقل     

بـتن  ميرساند ومنجر به ارتقاي كيفيـت  
رچـه  همچنين دراين روش تي. مي شود

هاي آماده حذف مي شود وباتوجـه بـه   

                                                 
 .مي باشد) مجري اين سيستم (اين موضوع از اظهارت شرآت پارس پي  ١
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فرم وهندسه قالبهاي سياك ، ميتوان آرماتورگذاري تيرچه ها وشبكه مش  حرارتي را براحتـي انجـام   
  .را كاهش ميدهد اين امرباعث صرفه جويي درمصرف ميلگرد شده ولي سرعت اجرا. داد

  .باشند قوي وباكيفيت باال بوده وبراحتي قابل برداشت ونصب مي بايست قالبهاي مورد استفاده
هاي پليكا پيش ازبتن ريـزي ، حفراتـي درمقطـع عرضـي تيربـه      له با اجراي لو مي توان دراين روش

تاحـدودي  بـه ايـن ترتيـب    .نمـود  منظور فراهم  شدن امكان عبور لوله هاي تاسيساتي وبرقي ايجـاد  
  .ي زير سقف ومابين تيرچه ها فراهم ميشودزمينه اجراي تاسيسات درفواصل خال

  
  
  
  
  
  
  
  
  سياكالزامات سيستم  -1-3
رعايت ضوابط آرماتور گذاري تيرچه ها ودال بتن آرمـه براسـاس ضـوابط موجـود درآيـين نامـه          -

05-318 ACI الزامي است ملي ساختمان  مقررات  9 ومبحث.  
م اسـت همـاهنگي   زوزيرتيرچه هـا ال  به منظور اجراي لوله هاي برقي وتاسيسات درفضاي مابين -

طراحـي واجـراي   بلوكهـاي پركننـده ،    حـذف الزم بين نقشه سازه وتاسيسات بعمل آيد وبدليل 
  .سقف كاذب ضروري است

  
 .ضروري است  يفلزاجراي شمع هاي چوبي يا آهني به منظور پايدار سازي قالبهاي  -

 
  ويژگي هاي سيستم  -1-3-2
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  به طبقات  سهولت نصب وحمل قالبها -
  حذف بلوكهاي سفالي يا پالستوفوم  -
  كپارچگي سقف وكاهش وزني -
 امكان عبورتاسيسات ميان سقفي  -

  

  
  
  

  
  
 Composite Steel Deckسقف كامپوزيت فوالدي   . 1- 2

رعايـت   براي اينكـه يكپـارچگي سـقف   . از فوالد و بتن متشكلسقفهاي كامپوزيت سقفهايي هستند   
ميلگردهـايي كـه روي سـقف    . ودشـ مـي  استفاده مي شودكه با بـتن درگيـر   ) نبشي(شود از برشگير

ميلگردهاي حرارتي هستند كه در جهت مخالف با تيرهاي فرعي باعث يكپارچـه   كامپوزيت قراردارند،
د و بـا جـوش دادن بـه تيرهـاي فرعـي مـانع تـرك        نشدن بتن و درگيري با سقف كامپوزيت مي شو

در قالب بندي اين سقفها معموال از تخته كوبي اسـتفاده مـي شـود و بايـد از     . دندن بتن مي گردخور
درصورت نياز مي توان لوله هاي تاسيسـاتي را از  . شمع هاي نگهدارنده در زير قالب ها استفاده گردد

  .زير سقف كامپوزيت و از تيرهاي النه زنبوري عبور داد

  كامپوزيتسقفهاي گروه  -2
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. ت از برخي سقفهاي تيرچه بلوك، سبكتر و از برخي سنگين تر مي باشدالزم به ذكر است سقف كامپوزي

  :1جدول زير وزن هر مترمربع سقفهاي كامپوزيت را نشان مي دهد
  

 نمره تير آهن های فرعی

 )cm(ضخامت بتن 
24 22 20 18 16 14 12 

215 211 208 205 202 200 198 8 

262 258 255 252 249 247 245 10 

  
  ويژگي هاي اجرايي سقفهاي كامپوزيت 1- 1- 2
 .  دارد سبك يوزن تيكامپوز يها سقف عموماً -

 . دارد بلوك رچهيت يها سقف به نسبت يباالتر ياجرا سرعت تيكامپوز يها سقف -

 .  است گرانتر  بلوك رچهيت يسقفها به نسبت و دارد ازين يكار كاذب به -

 هنگام به نكهيا مگر باشد ينم  سقف يبرا يمناسب نهيگز لرزش داشتن ليبدل تيكامپوز سقف -
 همزمان ياجرا نصورتيا در كه شود كامل يبند شمع ياصل و يفرع يآهنها ريت ريز يزير بتن
 .  شود يم فيمنت سقف چند

 (kormite composite deck)سقف كامپوزيت كرميت    .2- 2

در  .قالب بسته مي شودولي با ت بوده يرمك فلزي تيرچه هايمشابه سقف  ، در واقعسقفنوع ن يا
ذوزنقه اي شكل و بسيار هنگام بتن ريزي تيرچه ها كامالً از بتن انباشته گرديده و تشكيل مقطع 

ف شمع بندي و براساس بارهاي زمان حذبال فوقاني تيرچه هاي كرميت جهت . را مي دهد قائم 
ه و در باربري نهايي اجرا طراحي مي گردد كه پس از اجراي سقف و بتن ريزي در بتن باقي ماند

                                                 
 .مشاور پارس پي مي باشد از اطالعات شرآت مهندسينجدول مربوطه ، ١
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در اين روش قالبها پس از بتن ريزي باز مي . ش در بتن ميگردد تنشركت كرده و باعث كاهش 
   .شوند 

  :اجزاي اين سيستم عبارتند از 
 ١كرميت يفلز يها رچهيت -

  يحرارت يلگردهايم -

  يفلز قالب -

 عرضي كالف -

  هيرو بتن -

خالي بين تيرچه ها قالب بندي شده و نهايتاً با در اين سقف با استفاده از قالبهاي فلزي فضاهاي 
ضمناً در اين سيستم بعلت غرق شدن كامل . حذف آنها پس از بتن ريزي سقفي سبك خواهد شود 

مشاهده  يمپوزيت معمولالرزش كمتري در مقايسه با سيستم هاي مشابه ك ،جان تيرچه ها در بتن
  . مي شود 

  
  

   : الزامات سيستم 1- 2- 2
تيرچه هاي فوالدي با جان باز در تركيب  متشكل ازبا توجه به اينكه اين سيستم در گروه سقف 

مركز تحقيقات الزامات يا  151با نشريه منطبق با بتن قرار مي گيرد ، مشخصات فني الزم آن 
  )گزارش مي توان مراجعه نمود  1-2-1به بخش (.مسكن  مي باشد  و ساختمان

 

  :  ستميس يها يژگيو ٢-٢- ٢

 . باشد يم سبك يها سقف جزء سقف نيا -

 .  است سبكتر بلوك رچهيت زين و تيكامپوز يسقفها اكثر از سقف نيا وزن -

                                                 
سازمان مديريت و برنامه ريزي فواصل تيرچه هاي محور به محور   151الزم به ذكر است مطابق نشريه ( ١

  . )انتخاب شود  cm 85 مي تواند cm 27 كرميت با ارتفاع
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 كم ها رچهيت فواصل رايز دارد يكمتر يكار كاذب نهيهز ،تيكامپوز يها سقف با سهيمقا در -
 .  ستين كاذب سقف در ينبش از استفاده به يازين و بوده

 در و شود يم آورده در سقف ريز بتن هياول رشيگ از پس و گرفته  قرا ها رچهيت نيب در قالب -
 .  گردد يم استفاده گريد يجا

 سقف به ونسبت شتريب يبتن رچهيت يسقفها به نسبت آن لرزش يول ندارد يبند شمع به ازين -
 .  است كمتر )فوالدي عرشه با) كامپوزيت(  يبتن– يفوالد مركب دال ( csd يها

 

 دائم قالب بعنوان رنياستا يپل بلوك از موقت قالب از استفاده ياجب توان يم است ذكر به الزم
 يژگيو يدارا و گيرد مي قرار تيكروم بلوك رچهيت سقف هرودرگ نوعي به كه نمود استفاده

  : است ريز يها

  .باشد يم سبك سقف -

 .  دارد يبتن رچهيت يسقفها به نسبت يباالتر ياجرا سرعت -

 .  ندارد ازين يكار كاذب به -

 .  است ترگران رنياستا بلوك يباال متيق ليبدل -

 گچ با كه ييسقفها در ها رچهيت با تيونولي يبلوكها يحرارت انبساط بيضر اختالف ليبدل -
 .  شود يم جاديا ترك ، دنشو داده پوشش
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                                                               بتني مركب روفيكسسيستم سقف . 4- 2
(Roofix Permanent Formwork)                                     

اين سيستم در واقع دال بتن آرمه مركب با قالب    
روفيكس،  يفلزماندگار روفيكس مي باشد؛ قالب 

 ياوليه آن ورق روغن نوعي قالب درجاست كه مواد
طابق با م 8/0يا  mm 7/0يا گالوانيزه به ضخامت

  . مي باشد  DIN 1623–1استاندارد
و عمق  Vروفيكس داراي هفت ناوداني به شكل     
mm18 با نقش جناغي (ك بورق بين ناوداني ها بصورت مش. استHerringbone ( در آمده است كه

و طول آن بنابر سفارش بين  cm81±1عرض روفيكس . موجب در گيري بهتر بتن با آن مي گردد
m1 تاm 7 قابل تعيين مي باشد.  

  
  
 

  :روش اجرا 
از كف بدون نياز به شمع يا جك با ايمني  m15ارتفاع بيش از (نصب روفيكس بر روي تيرهاي فرعي ) 1

  ).باال
  .بر روي روفيكس و جوش دادن برش گيرها روي تيرها spacerنصب شبكه ميلگرد بدون نياز به ) 2
  بتن ريزي) 3
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  الزامات سيستم سقف روفيكس. 1- 4- 2
 حدوداً) cm 7ضخامت تا بتن براي( يربنديز به ازين بدون يفرع يرهايت دهانه اندازه حداكثر -

 دهانه چنانچه. است متر كي
 شتريب متر كي از يفرع يرهايت

 cm 7از بتن ضخامت اي و باشد
 يها گاه هيتك ديبا د،ينما تجاوز
 به ازين بدون( شكل مانند موقت
 و شوند نصب) جك اي شمع
 يآور جمع و كرده جدا را آنها توان يم ديرس خود يا سازه مقاومت به بتن كه يهنگام
 .نمود

  
  

 شتريب cm 8از دينبا وجه چيه به تنب پماسال و بوده Kg/m3 350حداقل اريع با ديبا بتن -
 .شود

 چيه به و شود انجام يتخماق صورت به ديبا cm 10ضخامت تا دال يبرا بتن كردن متراكم -
 در. شود ختهير مرحله دو در ديبا بتن م،يحج يها يزير بتن. نشود استفاده برهيو از وجه

 شود ختهير 2 تا cm 5/1نيب اول، مرحله
 در اول، مرحله بتن رشيگ از پس و

 از يزير بتن هنگام توان يم دوم مرحله
 يها قالب يهمپوشان .كرد استفاده برهيو

 رهايت يرو بر حتماً ديبا كسيروف يفلز
 قالب دو دينبا وجه چيه به و شود واقع
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 .گردد متصل گريكدي به رهايت نيب ما كسيروف

 شدت و الكترود با ديبا يفلز يها قالب از كي هر ييانتها لبه -
 .شود جوش يفلز يرهايت به مناسب انيجر

 پوشش با را آن ديبا كسيروف يخوردگ از يريجلوگ يبرا -
 .پوشاند) يصنعت زنگ ضد و رميپرا هازجمل( مناسب

   ويژگي هاي سيستم. 2- 4- 2
 زمان كاهش جهينت در و الزم يمنيا نيتام و طبقات سقف همزمان اتيعمل ياجرا امكان -

 جراا

 )كيلوگرم 5/3 حدود قالب مربع متر هر وزن( قالب نصب سهولت و يسبك -

 )قالب بودن يا شبكه به توجه با( باال يباروان بتن يبرا كنترلر وجود -

 اجرا در باال يمنيا -

 )يفرع يرهايت ارتفاع گرفتن نظر در بدون cm10 حدود( سقف كم ضخامت -

 كاذب سقف اجراي نيازبه -

 

  

  

  

  

  

  

طبق روش ابداعي شركت 
سقف طبقات  5تكنوخالق مي توان 

را با اجراي روفيكس بطور همزمان 
  .و با ايمني باال آماده نمود
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تماس مستقيم كابل با بتن از طريق ( (BONDED)اي  و روش چسبنده چند رشته) پلي اتيلن
  .مي باشد) ريزي در داكت روتگ

  

  

  

  

  

  

  

  

  : اجزاي سيستم عبارتند از 

  كابل استرندهاي فوالدي

  )Bondedدر روش (غالف 

  )شيپوري(انكورج 

 (dead end)تكيه گاه پيازي 

  بتن

  )Bondedدر روش (گروت 

  جك
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  الزامات سيستم سقف پيش تنيده پس كشيده   .1- 1- 3

  .است يالزام ستميس نيا در C30بتن رده حداقل تيرعا -

 2200 تا N/mm2 1200نيب دهيتن شيپ يفوالدها انواع شده نيتضم يختگيگس مقاومت -
 .باشد يم

 اريسب يزدگ زنگ برابر در ها كابل محافظت -
 مانيس غاب دو توسط ديبا و بوده مهم

 .شود محافظت آنها كشش از پس) گروت(

 شتريب يها دهانه در ستميس نيا از استفاده -
 .دارد ياقتصاد هيتوجm  7 از

 سوراخ برش كنترل منظور به الزم داتيتمه گرفتن نظر در تخت يها دال از استفاده در -
 .است تياهم حائز اريبس (punch) كننده

 حداكثر اي m 10به ساختمان ارتفاع ستون، و تخت يها دال ستميس از استفاده صورت در -
 خواهد يالزام آرمه بتن برش واريد از استفاده نصورتيا ريغ در. شود يم محدود طبقه 3

 .بود

 سازمان 250 هينشر و ACI318 نامه نييآ اساس بر ديبا آن ياجرا و يطراح ضوابط -
 .شد انجام تيريمد

 محاسبه و بوده تياهم حائز اريبس دهيكش پس دهيتن شيپ ياعضا در افت مساله به توجه -
 :رديگ قرار توجه مورد قاًيدق دياب ريز موارد از يناش آن مقدار ينيب شيپ

o غالف و كابل نيب اصطكاك جهت به يدگيكش پس يروين افت  

o يرداريگ گوه رفتن فرو و ييانتها مهار لغزش ليبدل افت 

o كرنش كهولت-فوالد يشدگ شل جهت به افت 

o آن انقباض و بتن يشدگ جمع  
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   روش اجراي سقف پيش تنيده پس كشيده و پيش كشيده -3- 1- 3

  

  

                                                               (pre-tension slab)سقف پيش تنيده و پيش كشيده    - 2- 3

سپس بتن . در اين روش ابتدا كابل هاي فوالدي در قالب جايگذاري، كشيده و مهار مي شوند   
در بخش پيش . بكار مي رود (precast)ريزي انجام مي شود كه در ساخت قطعات پيش ساخته 

  .اشاره مي گردد ها ساخته به اين گروه از سقف
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دو طرفه، معموالٌ از نظر تحمل نيروي برشي مشكل وجود ندارد، اصول طراحي اين نوع سقف، بر 
   .اني و ايفاي عملكرد دال دوطرفه مي باشدمبناي حذف قسمتي از بتن مي

  
  
. وره حفظ مي گرددمحبار مرده غيرسازه اي حذف و خاصيت مقاومت دو  Cobiaxي ردر فناو   

همچنين با شكل گيري غشاي بتني مستحكم در قسمت فوقاني و تحتاني دال به همراه شكل گيري 
وي هاي توخالي در سرتاسر فضاي مياني شبكه تيرچه هاي داخلي در دو امتداد در اثر قراردهي گ

  .دال بتني مي توان باربري مناسبي را براي اين دال متصور شد
  اين سيستم عبارتند از  جزايا

گوي هاي پالستيكي به همراه خرپاي ( يمدول قفسه ا –
  )فوالدي

 دال بتن آرمه –

  
  

  
مـــدول هـــاي قفســـه اي در انـــواع ســـاده و پيوســـته مناســـب هـــر دو حالـــت اجـــراي در 
محـــل بـــا قالـــب بنـــدي ســـنتي و يـــا حمـــل از كارخانجـــات توليـــد صـــنعتي و پـــيش  

  و ضــــخامت   cm 28-20ايــــن مــــدولها بــــراي ضــــخامت دال . ســــاخته مــــي باشــــند
cm 60-30  و براي دهانه هايm 18-8 قابل توليد و عرضه مي باشد.  
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را  بتن، افزايش ضخامت دالكاور رعايت حداقل  به اين روش در سيستم قالب تونلي، با توجه
طبق ادعاي  ليو .اين روش كاهش نخواهد داشتدر  بتن حجمدربرخواهد داشت، درحاليكه 

نسبت به سيستم % 10تا % 40 اقتصادي اين سيستم در كل اسكلت صرفه جوييمذكور، شركت 
  .در پي داردرا  رايج اسكلتهاي 

  
  )پيش ساخته تنيده مجوفسقف ( Hollow coreسقف هاي  - 4-2

بتن مسلح پيش يا  بتن مسلح معمولاست كه با استفاده از  مجوفدال بتني ، اين نوع سقف 
دالهاي مجوف پيش تنيده .در كارخانه توليد و در محل اجراي پروژه انتقال داده مي شود  تنيده

ي نظير افزايش طول دهانه باربري يا كاهش ارتفاع مقطع در دهانه هاي يضمن دارا بودن مزيتها
متعددي هستند كه  و كيفيمالحظات اجرايي  ، داراير از مقطع بتني دالتمساوي و استفاده به

لزوم استفاده از يك تيم متخصص را در زمان توليد اين قطعات،  همچنين انتقال و اجراي آنها 
فهاي مجوف پيش ساخته، اتصال قاز نكات قابل توجه در اجراي س. به كارگاه الزامي مي نمايد

ميلگردهاي قالبي و ه تعبيالزم است با مي باشد و جانبي  باربراين قطعات به سيستم  يبرش
  .طراحي شود انجام محاسبات و كنترل هاي مربوطه

  

  
  
  Hollow coreالزامات سيستم سقف  -1- 2- 4
 و طراحي و است مجاز مسلح بتن اسكلت با ساختمانهاي در تنها سقف اين از استفاده -

 .شود انجام PCI طراحي دستورالعمل مبناي بر بايد آنها اجراي

 و گرفته صورت 2800 استاندارد اساس بر بايد هالوكور سقفهاي ديافراگم صلبيت بررسي -
  .شود گرفته نظر در PCI اساس بر صلبيت و سقف يكپارچگي تامين براي الزم تمهيدات
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  .است الزامي رويه بتن از استفاده صورت در cm 5 حداقل ضخامت تامين -

 سقفي پانلهاي اتصال محل در كافي مهار ميل اجراي ،سقف يكپارچگي تامين منظور به -
 اجراي همچنين و سقفي بازشوهاي پيرامون در تيرچه اجراي و يكديگر به ساخته پيش
  .است الزامي سقف پيرامون هايفكال

 المانهاي يا و جانبي ربا برابر در مقاوم سيستم به ديافراگم اتصال ناحيه در برش انتقال براي -
  .شود استفاده قالب صورت به ميلگردهايي از بايد مرزي،

5 از سقف در بازشوها ابعاد  كه درحالتي يا و نامنظم پالنهاي در -
2 و هالوكور پانل طول 1

1 

  .شود اجرا cm5 حداقل ضخامت با بتن اليه يك بايد ،باشد بيشتر آن عرض

  
  Hollow coreويژگي هاي سيستم  -2- 2- 4

 وزن نسبتاً باالي سقف 

  بدليل پيش ساخته بودن قطعات(وابستگي اجرا به شرايط جوي عدم( 

 وتاه و مسافت كسقف  مساحت قابل توجه يت صرفه اقتصادي در صورتبلداراي قا
 تا كارخانهكارگاه 

  كنترل كيفيت باالامكان كارخانه اي و با  ،توليد سريع 

 سريع و صنعتي در كارگاه قابليت نصب 

  
و  extruderبه دو صورت ) Ellematecاز جمله كارخانه (كارخانجات آن در  روش توليد

slipformer  انجام مي شود كه در روش دوم قابليت اتصال سقفهاي پيش ساخته به انواع توليدات
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به راحتي انجام  شكل و دال هاي تيردار T، تيرهاي Hollow coreديگر از جمله پانلهاي ديواري 
  .مي شود

  
   

و  ACI 318الزم است ضوابط آيين نامه  ،Hollow core در صورت پيش تنيده بودن قطعات
رعايت  :انجام شود ) سازمان مديريت250نشريه (آيين نامه طرح و محاسبه قطعات پيش تنيده 

الزامي است و مقاومت گسيختگي انواع فوالدهاي آن بايد بين  C 30حداقل رده بتن مصرفي معادل 
21200

mm
N  و محافظت فوالدهاي پيش تنيدگي در برابر زنگ زدگي بسيار حائز اهمت  2200تا
  .مي باشد

، برتري هاي زير نسبت به حالت Hollow coreالزم به ذكر است با پيش تنديه نمودن قطعات 
  :مي آيدبتن معمولي بدست 

  قابليت اجراي سقف در دهانه هاي بزرگ -
 افزايش ظرفيت باربري و عملكرد سازه اي آن -

 در حين اجرا محافظت كمتر سقفنياز به  -

  .بديهي است هزينه هاي توليد اين روش باالتر از حالت نخست مي باشد
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  با بتن رويه Double Teeسقف دال نيمه پيش ساخته بتن مسلح  - 4-3
اين سقف ها بصورت نيمه پيش ساخته در . شكل تشكيل شده است Tاين نوع دال از يك جفت تير 

استفاده از اين دال به علت حذف مراحل . كارخانه توليد شده و به محل اجراي پروژه انتقال مي يابد
مربوط به قلب بندي و دوره انتظار به مقاومت رسيدن بتن مي 

منظور به . ي سقف شوداجراسرعت بتواند موجب افزايش 
تامين صلبيت و رفتار يكپارچه دراين سيستم الزم است بتن 

  .رويه اجرا شود
مشابه سقف هاي دال يكطرفه  Double Teeفتار سيستم ر

  .مي باشد
  

  Double Teeالزامات سقف  -1- 3- 4
است  به منظور تامين يكپارچگي در ديافراگم سقف و تحمل عكس العمل ناشي از تيرچه ها الزم -

همچنين در محل اتصال دال نيمه پيش . در پيرامون سقف، تيرهاي پيراموني طراحي و اجرا شوند
ساخته به تير پيراموني الزم است ميلگردهاي تامين كننده يكپارچگي اعضا به طور مناسب طراحي 

  .و اجرا شوند
الزم است ده شود،اگر در طراحي ها از عملكرد مركب بتن رويه و دال نيمه پيش ساخته استفا -

پيش ساخته  Double Teeبين بتن رويه و  ،زائده هاي برشي براي انتقال برش ناشي از خمش
  .طراحي و اجرا شود

بوط به حداكثر ابعاد بازشوها و همچنين تمهيدات الزم در اطراف آنها مطابق با راهنماي مرضوابط  -
  .دانجام شو PCIطراحي 

ضوابط طراحي و كنترل سقف  -
Double Tee،  بايد بر اساس  آيين

مقررات  9و مبحث  ACI318نامه 
و جزئيات ملي ساختمان انجام شود 

ساخت حمل و نصب اعضاء و 
 PCIراهنماي  ساتصاالت آن بر اسا

  .صورت گيرد
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شده 
دي، 
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د كه 
ورت 
 نياز 
مل و 

طعات 

  .د

ارخانه توليد ش
هاي فوالفكال

عملكرد سازه 
د اشاره نمود

Doub به صو
 سقف كاذب

حمو ده بوده 

ب رويه در قطع

وليد مي شود

  

 )خته

صنعتي در كا
رهاي باربر، ك

درجا، صورت
Double يدبا

ble Teeنوع 

ي مسكوني به
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ن بتن مناسب
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ذاري الزم بين
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ز يك دال يكط
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 قرار گرفته و
رد.  مي يابد

دال يكطرفه ب
 كند و باربري
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ت و ميلگردگذ

مدوالر با طولي

l مسلح بتن 

والً قسمتي از
ه انتقال مي ي
ي مابين آنها
كطرفه تحقق
ين نوع دال، د

عمل مي) دار
Slab  نوعflat

  .ست
ه اتصال قطعات

  .ي است
الً به صورت م

دال سيستم

 دال ها، معمو
س به كارگاه

ي اصلي و فرعي
همانند دال يك
رد سازه اي اي

دال تيرد(كل 
bدر حاليكه  

 آن ساده تر ا
ر صورت نحوه
 ساخته الزامي
 دال ها معمو

 

 س

پيش
و سپس
پلهاي
آن هم
عملكر

T شك
.دارد
نصب
در هر
پيش
پيش
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  : جمع بندي
  

ارائه شده در انواع سيستم هاي سقف مي توان  ضوابط طراحي و اجراييبا توجه به مشخصات و 
سهولت  راي مزيت اقتصادي ودا) بتني و فلزي(نمود كه گروه سقف هاي تيرچه دار  برداشت
باالتر بوده  يبا كيفيت ، سريعترتر گران) CSDاز نوع متداول تا (گروه سقف هاي كامپوزيت .اجراست

 امكان نصب تاسيسات ميان سقفي را البته اين گروه از سقفها.دنكاذب داراجراي سقف و نياز به 
وزن آنها به تناسب دهانه انتخابي متوسط  .درصورت هماهنگي و اجراي دقيق سقف دارا مي باشند

 و هستند )يكطرفه و دوطرفه بصورت(بيشتر داراي قابليت باربري، گروه سقفهاي دال. مي باشد
و يا ) همانند قالب تونلي(نها مي تواند بصورت پيش ساخته، نيمه پيش ساخته، درجا آاجراي 

در و كيفيت مورد انتظار، ،شرايط هزينه  ،بصورت پيش تنيده انجام شود كه با توجه به فاكتور زمان
  .صورت مي گيردهر پروژه مقايسه و انتخاب 

ازجمله هزينه ها و مقايسه اقتصادي،،آتي به تمامي فاكتورهاي موثر در انتخاب سقفهاي رشدر گزا
نياز به تجهيزات ، نيروي كار وقابليت انطباق با معماري وتاثير وزن هر يك از مقايسه زمان اجرا، 

اي باتوجه به تجربه قبلي واحد تحقيق و توسعه در بررسي ديوارهعوامل فوق در روند انتخاب،
از طريق الزم به ذكر است كه اقدام براي تهيه هزينه هاي هر روش،. پيراموني خواهيم پرداخت

در گام بعدي، با مشاركت و همكاري . توليدكننده و مجري انجام شده است چنديناستعالم از 
عالم اقدام به وزن دهي به شاخص هاي موثر نموده و نهايتا مي توان الويتها را اهمكاران ذيصالح، 

منجربه معرفي بهترين روش اجراي سقف نخواهد مجددا يادآوري مي گرددكه اين روش،. نمود
مي متناسب با ويژگي ها و شرايط اقتصادي آن،گرديد و اين امر در هنگام طرح ريزي هر پروژه،

سعي دارد روش واحد تحقيق و توسعه با مشاركت همكاران،. بايست بررسي و تصميم گيري گردد
  .ارزيابي و انتخاب سيستم هاي ساخت و مصالح را براي هر پروژه تدوين و ارايه دهد

  
  

  
  وتوسعه واحد تحقيق

  90بهار 
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  ضوابط فنی برای استفاده از بلوک های سقفی پلی استایرن منبسط شده
   بلوک–در سیستم سقف تیرچه 

  
بلوک های سقفی از نوع پلی استایرن منبسط شده در صورتی عملکرد مناسب و قابل قبول خواهند داشت 

می تواند با دانسیته که ( که مواردی از قبیل ایمنی در برابر آتش ، رواداری های ابعادی ، مقاومت مصالح 
بنابراین الزم است تا . شکل هندسی و روش اجرایی مناسب در آن رعایت گردد)مصالح ارتباط داشته باشد

مشخصات بلوک تولیدی با ضوابط زیر انطباق داشته و در اجرا نیز از روشها و محافظتهای صحیح بهره گیری 
  .گردد

بر تطابق با این ضوابط ، مانند سایر سیستم های بدیهی است که سیستم سقف تمام شده باید عالوه 
  .ساختمانی به طور کامل با مقررات ملی ساختمان و کلیه ضوابط و آئین نامه های مصوب مرتبط مطابقت نماید

  
  الزامات ایمنی در برابر آتش - 1

  
نواع غیر تنها استفاده از انواع کند سوز شده بلوک پلی استایرن منبسط شده مجاز بوده و استفاده از ا 1-1

 دال بر استفاده از مواد اولیه از نوع  الزمتولیدکنندگان موظف می باشند مدارک.کند سوز ممنوع است
  :کند سوز شده برای تولید بلوک را به شرح زیر ارائه نمایند

  
. باید از نوع کند سوز باشد) پودر پلی استایرن منبسط شده محصول کارخانجات پتروشیمی( مواد اولیه –الف 

مدارک فوق باید قرار گرفتن .  زمینه باید مدارک فنی معتبر از کارخانه فروشنده مواد اولیه اخذ گردددر این
ماده اولیه از نظر واکنش در برابر آتش را بر اساس استانداردهای معتبر بین المللی ، در یکی از گروه های زیر 

  .نشان دهد
   EN13501-1رد مطابق با استاندا) یا گروه های بهتر از آن  (Dگروه 
   DIN4102مطابق با استاندارد ) یا گروه های بهتر از آن  (B1گروه 
   BS3837-1 مطابق با استاندارد Aتیپ 
   ASTME84 مطابق با استاندارد Aگروه 

 اخذ گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن دال بر کند سوز بودن محصول مطابق با شرایط -ب
  . ف ذکر شده در بند ال

 برای حفاظت از بلوک سقفی پلی استایرن و جلوگیری از برخورد مستقیم هرگونه حریق احتمالی با بلوک 1-2
پوشش باید به تیرها و تیرچه ها متصل و . الزم است تا زیر سقف به وسیله پوشش مناسب محافظت شود 

 بر روی بلوک بدون استفاده از مانند گچ کاری مستقیم( اتصال مستقیم به بلوک پلی استایرن . مهار گردد
  :به تنهایی قابل قبول نیست انواع پوششهای مورد پذیرش به شرح زیر می باشند) اتصاالت مکانیکی 

 5/1 ورمیکولیت یا تخته گچی به ضخامت حداقل – پرلیت یا گچ –محافظ پایه گچ پوشش گچ یا پوششهای * 
  .قف سازه ای مهار شده باشدسانتی متر که به نحو مناسب و مستقل از بلوک به س

yeganeh
Typewritten Text

yeganeh
Typewritten Text
پیوست 1
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به تنهایی و ) اعم از معمولی یا دارای انواع شیار(  اتصال مستقیم اندود به بلوک با هر شکل هندسی 1-3
 باید از اتصاالت مکانیکی مهار شده به "بدون استفاده از اتصاالت مکانیکی به هیچ وجه مجاز نبوده و ضرورتا

لذا تولید کنندگان موظف هستند از ارائه هر گونه . استفاده شود) سیتپنظیر سیستم را(تیرها و تیرچه ها 
  .اطالعات شفاهی یا کتبی به مصرف کنندگان که مغایر با این موضوع باشد ، خودداری نمایند

بین آپارتمان های مسکونی یا واحد های مانند دیوار (  از آنجایی که دیوارهای بین واحدهای مستقل 1-4
این دیوارها باید از . در هر ساختمان باید دارای مقاومت در برابر آتش باشند ) قل و غیره تجاری ، اداری مست

امتداد داشته باشند یا به ) یعنی زیر تیرچه یا بتن ( الیه بلوکها ی پلی استایرن عبور کرده و تا سقف سازه ای 
ستایرن در این قسمت بین دو طور مناسب از مصالح حریق بند استفاده شود به گونه ای که بلوکهای پلی ا

فضای مجاور پیوستگی نداشته باشند و از گسترش هر گونه حریق احتمالی بین دو فضایی که به وسیله دیوار 
  .مقاوم در برابر آتش از یکدیگر جدا شده اند ، جلوگیری گردد

ل کارگاه ساختمانی بلوکهای پلی استایرن منبسط شده در مح:  انبار کردن بلوکها در کارگاه ساختمانی 1-5
محل . نگهداری شوند ) نظیر رنگها ، حاللها یا زباله های فابل اشتغال (به دور از هر گونه مواد قابل اشتعال 

نگهداری باید به گونه ای باشد که از احتمال ریزش یا تماس براده های داغ یا جرقه های ناشی از جوشکاری 
محل انبار اصلی بلوکها حتی االمکان .ارگاه ساختمانی پیشگیری شودیا هر گونه شی ، داغ دیگر با بلوکها در ک

ساختمانی باشد تا از سرایت هر گونه شعله یا حریق احتمالی به محل انبار انبار اصلی به دور از محل عملیات 
  .جلوگیری شود

در صورت نیاز به .  متر مکعب خودداری شود 60 توصیه می گردد که از انبار کردن بلوکها به حجم بیش از 1-6
 متر مکعب تقسیم شده و 60، بلوکها به قسمتهای با حجم حداکثر  متر مکعب 60انبار کردن مقادیر بیش از 
  . متر فاصله وجود داشته باشد20بین هر دو قسمت حداقل 

 کلیه کارگران و کارکنان باید نسبت به عدم استفاده از هر گونه شعله و نیز عدم استعمال سیگار در 1-7
مجاورت محل نگهداری بلوکها توجیه شوند و استفاده از تابلوی استعمال دخانیات ممنوع در مجاورت محل 

 نگهداری بلوکها پیش بینی تعدادی کپسول آتش نشانی نیز در نزدیکی محل. نگهداری بلوکها الزامی است 
  .گردد

  
   الزامات مکانیکی-٢
  
 30 کیلو گرم به ازای هر 200 حداقل مقاومت بلوکهای تولیدی در برابر بارهای حین اجرا باید برابر با 1-٢

  . سانتی متر در وسط بلوک اعمال شود7این بار باید در نواری به عرض حداکثر . سانتی متر طول بلوک باشد
ایشها نشان می دهند که به علت تفاوتهای موجود در مواد اولیه و فرآیند تولید چگالی دقیقی آزم: تذکر 

برای کسب مقاومت مذکور در فوق نمی توان مشخص کرد با این وجود به عنوان یک راهنمای کلی انتظار می 
 کیلو 13-14ه حدود  سانتی متر با دانسیت25 و ارتفاع 50مناسب ، بلوکهای با عرض رود که در صورت تولید 

 با فرض شرایط یکسان از نظر مواد اولیه ، فرایند "ضمنا. گرم بر متر مکعب مقاومت مورد نظر کسب شود 
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تولید و ضخامت بلوک ، هر چه  که عرض بلوک افزایش یافته یا ارتفاع آن کاهش یابد، به چگالی بیشتری 
  .برای کسب مقاومت الزم نیاز خواهد بود

تا کارخانجات تولید کننده بلوک سقفی از جنس پلی استایرن منبسط شده دارای آزمایشگاه  الزم است 2-2
حداقل برای کنترل رواداری های ابعادی و باربری بلوک باشند در این آزمایشگاه باید باربری بلوکها با استفاده 

نتی متر مورد آزمایش قرار  سا30 کیلو گرم و بصورت نواری بر روی بلوکهای به طول 200از جک با بار معادل 
بلوکی که به این شکل آزمایش می شود ، نباید دچار هیچگونه شکست یا گسیختگی ) مطابق شکل زیر(گیرد 
   .گردد

                                       جک هیدرولیکی
                                       نیروسنج

  14 نمره          تیر آهن                
                                            بلوک پلی استایرن

  
          قاب مقاوم و صلب    

  
  
 سانتی متر ممکن است خطر شکست بلوک را در پی داشته 30 استفاده از بلوکهای با طول کمتر از 2-3

همچنین . متر خودداری نمایندلذا به مصرف کنندگان توصیه می شود از به کار بردن بلوکهای با طول ک.باشد
  . سانتی متر به مصرف کنندگان ممنوع است30هر گونه تولید و یا ارائه بلوکهای به طول کمتر از 

ر از یک بلوک برش آن به قطعات کوچکت( استفاده از بلوک های توخالی با طول کمتر از بلوک کامل 2-4
  .ممنوع است) کامل

رابتدا و انتهای دهانه یا در مجاورت پلهای اصلی یا در مجاورت تیرهای  برای بلوک های دارای حفره که د2-5
عرضی و یا در محلی که امکان ورود بتن به داخل حفره ها وجود داشته باشد قرار می گیرند به منظور 
جلوگیری از سنگین شدن سقف و هدر رفتن بتن باید تمهیدات الزم برای بستن حفره های بلوک به وسیله 

 با پر کننده های مناسب به نحو مطمئن به عمل آید تا از ورود بتن به داخل آن جلوگیری شود و یا در پوشها
  . در این قسمتها از بلوک های توپر استفاده شود"اصوال

  
   الزامات ابعادی-٣
  
  . میلی متر باشد27±2 عرض لبه نشیمن بلوکها در محل قاعده باید 3-1
  . سانتی متر الزامی است5 و قاعده 5ه ارتفاع  رعایت پخی در دو لبه فوقانی ب3-2
  . حداکثر رواداری طول ، عرض و ضخامت بلوک از مقدار اسمی اعالم شده به شرح زیر باشد3-3

 ±3 میلی متر به ازای هر متر طول اسمی بلوک و عرض بلوک حداکثر ±5طول بلوک در هر نقطه حداکثر 
  .داشته باشندمیلی متر با عرض اسمی بلوک می تواند تفاوت 
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  . میلی متر با مقدار اسمی تفاوت داشته باشد±5ضخامت هیچ نقطه اندازه گیری شده از بلوک نباید بیش از 
رواداری مجاز برای . باید گونیا باشند) به غیر از محلهای پخی در لبه های فوقانی (  کلیه لبه های بلوک 3-4

 میلی متر طول یا عرض 1000میلی متر به ازای هر ±5رانحراف از گونیا بودن لبه های طولی و عرضی حداکث
  . میلی متر می باشد±3نمونه می باشد حداکثر انحراف از گونیا بودن لبه ضخامت 

  
   مشخصات ظاهری-۴
  
 صاف باشد و بین دانه های پلس " بلوکها باید دارای ظاهر سالم و یکپارچه باشند سطح بلوک باید نسبتا۴-1

  .اهری وجود نداشته باشداستایرن فاصله مشخص ظ
و حداقل ) طول ، عرض و ضخامت (  الزم است تا نام تولید کننده ، کند سوز بودن محصول ، ابعاد بلوک 4-2

در صورت استفاده از چاپ .چگالی بلوک بر روی تمام بلوکهای تولیدی کارخانه حک یا چاپ یا برچسب شود
یرد به گونه ای که امکان پاک شدن یا برآمدن ساده در یا برچسب این کار باید به نحو تثبیت شده صورت گ

  .حین نقل و انتقال یا سوء استفاده توسط افراد وجود نداشته باشد
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