
 

 

 بتنی هایساختمانانتخاب سیستم مناسب برای کف با توجه به مالحظات اقتصادی در 

مترهایی امختلفی استفاده نمود. انتخاب سیستم مناسب و اقتصادی به پار هایسیستماز  توانمی هاساختمانجهت پوشش کف 

ن بی هاساختمانبستگی دارد. در حالت کلی سربارهای پس از ساخت در  هاستوناز قبیل کاربری، مالحظات معماری و فاصله 

 ا باشد.کف راهگش براید در انتخاب سیستم مناسب توانمیزیر  هایتوصیه .باشدمیر کیلوگرم بر متر مربع متغی 1000ا ت 550

گرم بر وکیل 700الی  400بین  ایزندهمتر و بار  5/7الی  6با طول  هاییدهانهاین سیستم برای  بدون آویز؛ دال تخت (1

از معایب این  سریع و عدم وجود آویز دانست. در اجرای ارزان، توانمیرا  مزایای این سیستم مترمربع مناسب است.

. به صورت قابل مالحظه گردد غییر فرمد موجب ایجاد تتوانمیکه خود  استظرفیت کم برشی و سختی کم سیستم، 

 .ندگیرمیبه صورت بتن مسلح و یا پیش تنیده مورد استفاده قرار  هاساختمانتخت به صورت گسترده در  هایدال

کیلوگرم بر مترمربع  700الی  550بین  ایزندهمتر و بار  9الی  6با طول  هاییدهانهتخت با آویز؛ این سیستم برای  دال (2

و  تیبهک. این سیستم معموالً با باشدمیقبل نیازمند قالب بندی بیشتری  مورد. این سیستم نسبت به مناسب است

 .گرددمیاجرا  سرستونبدون 

کیلوگرم بر مترمربع  700الی  550بین  ایزندهمتر و بار  15الی  9با طول  هاییدهانهوف؛ این سیستم برای دال مج (3

حمل بارهای بیشتری داشته و نمای مجوف آن ظاهری تمناسب است. این سیستم نسبت به دو سیستم قبل توانایی 

 .است. هزینه اجرای این سقف نسبتاً باالتر بخشدمیخاص به ساختمان 

کیلوگرم بر مترمربع مناسب  800الی  400بین  ایندهزمتر و بار  9الی  6با طول  هاییدهانهدال؛ این سیستم برای -تیر (4

. در این سیستم برای اجرای تیرها کنندمیتیرها موجب افزایش سختی شده و تا حدی تغییر فرم را تعدیل  است.

 .باشدمیتجهیزات و نیروی انسانی مضاعفی نیاز 

کیلوگرم بر  700الی  400بین  ایزندهو بار متر  6الی  3با طول  هاییدهانهبا تیر؛ این سیستم برای  طرفهیکدال  (5

. باشدیمبلندتر نیز قابل استفاده  هایدهانههرچند با صرف هزینه بیشتر و تغییر فرم بیشتر در  مترمربع مناسب است،

 .استدر این سیستم برای اجرای تیرها تجهیزات و نیروی انسانی مضاعفی نیاز 

کیلوگرم بر  800الی  550بین  ایزندهمتر و بار  6الی  3با طول  هاییدهانهاین سیستم برای )تیرچه(؛  طرفهیکدال  (6

ن در ای .باشدمیتجهیزات و نیروی انسانی مضاعفی نیاز  ،در این سیستم برای اجرای تیرهامترمربع مناسب است. 

نیازمند تجهیزات  اما، شودمی ایمالحظهدر مصرف فوالد و بتن صرفه جویی قابل  هاحفرهسیستم به دلیل وجود 

مثل بلوک سقف تیرچه بلوک( ممکن است نمای زیر سقف ماندگار ). در صورت عدم استفاده از قالب استبیشتری 

 ظاهری جذاب پیدا کند.
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