
 

 

 سقف هایپوششانواع 

 سبک و سنگین هایپوششبه دو گروه دسته بندی نمود:  توانمیمسکونی را  هایساختمانسقف  پوشش

 سبک سقف هایپوشش

ستانداردمسکونی  هایسازه، برای معموالً ستاندارد  NZS 3604:2011 مطابق با ا در  سبک پوششی(، نیوزیلند چوبی هایسازه)ا

 نباشد. 20از  تربزرگ مترمربعجرم آن در هر که  شودمی گرفتهنظر 

 
 سقف هستند. سبک هایپوششاز  اینمونهفوالدی  هایورق

 سبک در نیوزلند موجود است که شامل انواع زیر است: هایسقفاز  ایگسترده طیف

 مختلف هایپوششبا  و هاشکلفوالدی، آلومینیومی و یا مسی در  هایورق 

 فلزی هایکاشی 

 فایبرگالسیآسفالتی یا های توفال 

 چندالیه هایتختهروی غشایی  هایورق 

ی . وزن کمتر سبب تولید نیروهای اینرسشودمیبار زلزله کمتری نسبت به سازه با سقف سنگین متحمل  ،یک سازه با سقف سبک

 د.نسبک همچنین به مهارهای کمتری جهت مقاومت در برابر بارهای جانبی و ثقلی نیاز دار هایپوشش. شودمیکمتر 

 نیامد. به وجودبا سقف سبک  هایسازهمشکل مهمی در  گونههیچکانتربری،  هایزلزلهدر خالل 

 سنگین سقف هایپوشش

سنگین در نظر  NZS 3604:2011مطابق با  هایسازهبرای  شی  ش و  20از  تربزرگ مترمربعکه جرم آن در هر  شودمی گرفتهپو

 انواع این پوشش شامل موارد زیر است: باشد. 60کمتر از 

 رسی و بتنی هایکاشی 

 سنگتختهیا  سنگ 



 

 

ح صحی طوربهرا  هاآنبا رعایت نکات طراحی و جزئیات نصب  توانمیهمراه است ولی  هاییچالشسنگین با  هایپوششاگرچه 

 اجرا نمود.

 
 باشندمیسنگین هستند که نیازمند جزئیات نصب دقیقی  هایسقفاز  اینمونهرسی  هایکاشی

 
 ها روبرو شدندبا ریزش تعداد زیادی از تایل 2011مسکونی در زلزله فوریه  هایسقفبعضی از 

 تایلی سقف هایپوشش

سننیار ب یا از جا جدا شنندن تغییر مکانهای سنننگین بتنی و رسننی در زلزله کانتربری عملکرد خوبی نداشننتند و نسننبت به تایل

ساس  شده بودند،ح شامل مواردی که در جای خود محکم ثابت  ضوع  سارت .شدنمیبودند البته این مو سیبشامل  بازه خ  آ

یب یاد با تخرز هایجابجایی به دلیلنیز  رسننی هایمتشننکل از تایل هایسننقف .شننودمی هاتایل تخریب کامل تا تقریباًندیده 

 .اندبودهشدیدی همراه 



 

 

 

ست. این عوامل  ،شکست شی از عوامل متعددی ا ضعیفتوانمینا شامل طراحی  ست،، که در آن د  شده ا  تعمیرات پیش بینی ن

شد. دارینگه سب یا خطاهای اجرایی با ستچرز  2011زلزله فوریه  نامنا شتاب باالی در کرای ستگی تایل g 1با  شک ها و سبب 

 گردید. هاقابریزش 

ششتمامی  سازه  طوربهتایلی باید  هایپو ستحکمی به  شوزیرین م صل  واردی و یا در م د تا از تخریب در اثر بارهای جانبینمت

 جلوگیری گردد. است،عمودی زیاد ایلرزهشتاب  که

ست( باید با بستحداقل هر دو تایل )اگر یک  شد بهتر ا بیشتر  تأثیرگذاریبرای  یا پیچی مستحکم گردد. ایتسمههای تایل با

 دوام بیاورند. خردشدگیدر برابر شکستگی یا بتوانند و  باشندها نیز باید مقاوم بست

 
 رسی و بتنی سنگین باید به قاب متصل گردندهای تایل



 

 

 بر پوشش سقف ایطبقه درون تدریف تأثیر

. اگر این دریفت بیش از حد بزرگ شودمیبررسی  ایطبقهدرون  )جابجایی جانبی نسبی( چند طبقه، دریفت هایساختماندر 

 هایلولهیا  هاپنجره مانند شننکنندهی هاالمان. شننودسننازه دچار آسننیب میو اسننتحکام سننازه را تهدید نماید،  هاالمانباشنند و 

 سقف نیز آسیب خواهند دید. هایپوششو یا حتی  تأسیسات

 باشد.به قاب می هاآن نحوه اتصالمتناسب با  شوند،متحمل می هاالمان ی کهدریفت میزان

 
 د.ندریفت درون طبقه را داشته باش تطبیق باقابلیت  و قاب بایدبرای جلوگیری از خسارت، اتصاالت میان اعضای سازه 

 

 مسعود غیاث الدین: مترجم

 منبع:

http://www.seismicresilience.org.nz/index.php/topics/building-envelope/residential-buildings/roof-

claddings/ 

http://www.seismicresilience.org.nz/index.php/topics/building-envelope/commercial-

buildings/effect-of-inter-storey-drift-on-cladding/ 
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