
 تِ ًام خذاًٍذ تخطٌذُ ٍ هْزتاى

 سمینار معرفی و روش های اجرا و طراحی سقف وافل
Waffle slab 
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 ُای شلف شیصحو از ةظر کارةرد اونیً ةحّان طاید و ةّده طده طٍاخحَ ةظر ةرای پیض شال ُزاران از وافم ُای شلف ای شازه غيهکرد
 ٌيٌَّ .اشث طده شاخحَ ىیالد از پیض 461 جا 429 ُای شال در ةٍا ایً اغظو ةخض .داٌصث یٌّان آکروپّنیس ةٍای ةَ ىرةّط را وافم
 شاخحَ ةاشحاٌی ُای شازه دیگر از .ٌيّد ىظاُده داویٍچی نئٌّاردو ادر آخر طام ىػروف ٌلاطی در جّان ىی را وافم شلف از دیگری ةارز

 .پاةرجاشث ُيچٍان و طده شاخحَ ىیالدی 118 شال در کَ ةاطد ىی رم پاٌحئّن ىػتد ةٍای وافم شلف شیصحو ةا طده
 ىخحهف ُای کارةری ةا ُا شاخحيان شاخث ىٍِدشی، ُای شازه شاخث جدید غػر ةَ ورود و غهو پیظرفث ةا و ىیالدی 19 كرن اوایم از
 ایً خاص زیتایی کٍار در وافم ُای شلف فٍی ُای ىزیث .گردید آغاز اروپایی کظّرُای و آىریکا در کالشیک وافم شلف شیصحو ةا

 ُای ةرج ُا، پارکیٍگ ُا، فرودگاه ٌظیر ىخحهفی ُای شازه در و گرفحَ كرار ىػياران اشحلتال ىّرد ُا شلف ایً گردید ىّجب ُا شلف
  وافم شلف از آٌِا در کَ دٌیا ىػروف ُای شازه از .ةگیرد كرار اشحفاده ىّرد ... و ُا داٌظگاه ُا، ىّزه ججاری، ىراکز ُا، ُحم ىصکٌّی،
 .ٌيّد اطاره ذیم ىّارد ةَ جّان ىی اشث طده اشحفاده

 
ٍُرُای زیتا ىٌّحرال کاٌاداىّزه  -  
جئاجر ىهی نٍدنشاخحيان  -  
ةیً انيههی جّرٌحّ کاٌادافرودگاه  -  
شِیر اشحاٌتّل جرکیَداٌظگاه  -  
ىرکزی شً دیگّ آىریکاکحاةخاٌَ  -  
آکروپّنیس یٌّانىّزه  -  
واطٍگحً آىریکاىحرو  ایصحگاه -  
     ورزطی پیر نّجی ٌروی رم ایحانیا شانً  -
 

 تاتلَ ضام آخز

یًَاىتٌای آوزٍپَلیس   
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 شاخحَ فایترگالس یا و فهزی ُای كانب از اشحفاده ةا و وافم شلف شیصحو ةا ةاال كدىث ةا ةػضا و ةصیاری ىِو ُای شاخحيان ٌیز ایران در
 ،(1354 شاخث شال) اغفِان آًُ راه ایصحگاه جِران، آًُ راه جتریز، فرودگاه ىهی، کحاةخاٌَ ةَ جّان ىی ُا شاخحيان ایً جيهَ از .اٌد طده

 .ٌيّد اطاره ... و طیراز داٌظگاه ىرکزی شاخحيان یزد، اشحان ىٍِدشی ٌظام شاخحيان ، کظّر شراشر ُای داٌظگاه از ىحػدد ُای شاخحيان
 طدن روطً ةا اخیر شانیان در .اشث ةّده گذطحَ در ایران در جکٍّنّژی ایً گصحرش از ىاٌع فایترگالشی و فهزی ُای كانب ةا کار غػّةث
 اجرایی و فٍی ىظکالت دیگر ٌيّدن ىرجفع ةا و فظرده و ىلاوم پالشحیک جٍس از جدید ُای كانب شاخث و ىجّف دال ُای شلف ىزایای
 .ةاطد ىی افزایض ةَ رو جکٍّنّژی ایً از اشحفاده وافم ُای شلف

 ساختواى هزوشی داًطگاُ ضیزاس وتاتخاًِ هلی ایزاى
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 ةحً خذف ُدف شلف ُا ٌّع ایً در . اشث گرفحَ كرار کظّر شاخحيان غٍػث اشحلتال ىّرد ةحٍی ىجّف دال شلف ُای اخیر شانیان در
 ةهٍد ُای دُاٌَ ةحّان شلف خيظی شخحی در خداكهی و شلف ىرده وزن در خداکذری کاُض ةا جا ىی ةاطد شلف از ُایی ةخض در ٌاکاراىد

 اشحفاده ٌاکارىد ةحً خذف و شلف در خفره ایجاد ةرای وافم غیرىاٌدگار كانب ُای از وافم ُای شلف در .داد پّطض اكحػادی ظّر ةَ را
 .ىی گردد
 دارای (Waffle Slab) وافم شلف ُای

 غيهکرد ججرةَ و آزىایظگاُی و فٍی پظحّاٌَ
 شراشر در ىحػدد ُای زنزنَ در كتّل ىّرد

 ُای ٌاىَ آییً در غریداً و ىی ةاطد جِان
 و شاخحيان ىهی ىلررات 9 ىتدخ ىاٌٍد ىهی

َ ُای ً ٌاى ً انيههی آیی   ةحً ٌاىَ آییً ىاٌٍد ةی
 و گرفحَ كرار اطاره ىّرد ACI318 آىریکا
 ایً در آن ظراخی و کارةرد کاىم ضّاةط

َ ُا ً ٌاى  در شیصحو ایً .اشث طده جدویً آیی
 از یکی غٍّان ةَ ٌیز ایران ةحً ٌاىَ آییً

 .اشث طده غٍّان كتّل كاةم ُای شیصحو
 واخد ةِای فِرشث در کَ اشث ذکر ةَ الزم
 کظّر ةّدجَ و ةرٌاىَ شازىان اةٍیَ رطحَ پایَ
  آیحو) ةاطد ىی ىّجّد وافم آیحو ٌیز

05405). 
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 اًَاع سیستن ّای سمف تتي آرهِ
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(ىٍاشب ةرای دُاٌَ ُای کّجاه)غيهکرد ةَ غّرت یکعرفَ. 1  

(ىٍاشب ةرای دُاٌَ ُای ةهٍد)غيهکرد ةَ غّرت دوظرفَ. 2  

:عولىزد سمف ٍافل تِ دٍ دستِ تمسین هی ضَد  
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و وافم( وافم یکعرفَ)ىلایصَ جیردال  
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و وافم ( وافم یکعرفَ)ىلایصَ غيهکرد جیردال  
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 waffle slab اٌّاع وافم
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 لالة ٍافل
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 شاةلَ جّنید كانب وافم در دٌیا و ایران
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 شاةلَ جّنید كانب وافم در دٌیا و ایران
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 شاةلَ جّنید كانب وافم در دٌیا و ایران
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 ضىل ٍ ًحَُ هًَتاصلالة
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 كعػات كاةم اجػال
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 ٌيٌَّ كانب



 ٌيٌَّ كانب
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(ىٌّحاژ ةَ غّرت وافم)ٌيٌَّ كانب  
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 هشایای سمف ٍافل

23 



 ظراخی دُاٌَ ُای ةهٍد و کاُض جػداد شحّن ُا

24 



جاٌيایی ٌاىٍظو شحّن ُا و جػتیَ ةازطُّای اىکان 
 ةزرگ و ٌاىٍظو

25 



گظایض در ىػياری و جاىیً فضا و افزایض ایجاد 
 جػداد پارکیٍگ ُا
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شازه،غرفَ جّیی در ىػرف ىػانح کهیَ اغضای   
غدم ٌیاز ةَ ٌیروی کار ىحخػع و کاُض ُزیٍَ كانب ةٍدی و آرىاجّرةٍدی  

27 



 کاُض ُزیٍَ اجرای جاشیصات ةَ جِث غدم وجّد آویز جیرُا و اىکان غتّر
 جاشیصات از ضخاىث شلف

28 



ٌظارت دكیق ةَ ىػرف و آرایض ىیهگردُا جا ندظَ كتم از ةحً ریزی  

29 



ةِتّد غيهکرد نرزه ای ةَ دنیم کاُض وزن شازه و ٌیروی زنزنَ  

30 

  

 وافم    

 شیصحو دال



 اىکان اجرا در شازه ُای ةحٍی و فهزی
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و   ETABSاىکان ىدنصازی دكیق و شاده در ٌرم افزار ُای ىرشّم ىداشتاجی 
SAFE  کٍحرل نرزش شلف و 
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ىزایای ىِو شلف وافم ةا غيهکرد یکعرفَ و دوظرفَ  

  ُزیٍَ، و وزن چظيگیر کاُض ةحٍی، شلفِای اجرای شازی غٍػحی
 و زنزنَ ةراةر در  ةِحر غيهکرد و ایيٍی افزایض ،زیصث ىدیط خفغ
 کٍحرل ُا، شازه غير افزایض ىػرفی، ىػانح کاُض ، شّزی آجض

 ُر خيم و جّنید شاخث، ىرخهَ خذف شرغث، افزایض اجرا، کیفیث
 .ةهّک و جیرچَ ٌّع
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 هعیارّای هْن در طزاحی سمف ٍافل
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جٍاشب ةٍدی و فاغهَ ىرکز ةَ ىرکز جیرچَ ُا و دال فّكاٌی ةا کٍحرل -1
 جّجَ ةَ ضّاةط آییً ٌاىَ و ىددودیث ُای اجرایی

Research 

WAFFLE SLAB PRESENTATION/waffle/CODES/ACI.pdf
WAFFLE SLAB PRESENTATION/waffle/CODES/ECP.pdf
WAFFLE SLAB PRESENTATION/waffle/CODES/EN.pdf
WAFFLE SLAB PRESENTATION/waffle/CODES/BS.pdf
WAFFLE SLAB PRESENTATION/waffle/CODES/EIJCSE2054.pdf
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ىدتضخاىث شلف ةراشاس ىػیار ُای خیز کّجاه ىدت و ةهٍد کٍحرل  -2  
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 اهىاى استفادُ اس هشیت پیَستگی تیزچِ



 اجرای جیرچَ پیّشحَ

38 
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ظراخی خيظی شلف و دیحیهٍگ غدیح آرىاجّرُای خيظی-3  



 جشئیات عوَهی

40 



 جشئیات در اسىلت فلشی

41 



 جشئیات در اسىلت تتٌی

42 
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طزاحی والىتَرّا ٍ وَرد ّا در سمف-4  



44 

وٌتزل تزش دٍطزفِ سمف ٍ طزاحی والّه ّای تزضی در هٌاطك  -5
 هَرد ًیاس
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وٌتزل تزش اصطىاوی -6  



46 

وٌتزل تاسضَّای دال-7  



47 

وٌتزل ارتعاش سمف-8  



 رٍش ّای طزاحی سمف ٍافل

48 
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 :ًاهِتحلیل دستی تا رٍش ّای هجاس آییي    -1

 ٍ اعوال ضزایة واّص سختی ETABS9.7استفادُ اس هذل ساسی در ًزم افشار  - 2

 تِ تعذ ٍ هذلساسی دلیك سمف ETABS2013استفادُ اس هذل ساسی در ًزم افشار  -3

 
 رٍش ضزایة -

 
 رٍش هستمین -

 
 رٍش لاب هعادل -
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ارجفاع جیرچَ   
cm

فاغهَ ةیً جیرچَ ُا  
cm

ضخاىث دال  
cm

غرض پاییً جیرچَ 
cm

غرض ةاالی جیرچَ 
cm

1256051013245

2256071013295

3256251215261

4256271215311

5256551518284

6256571518334

730755.51218338جذیذ

8307571218375جذیذ

ارجفاع جیرچَ   
cm

ظّل و غرض كانب   
cm

ضخاىث دال  
cm

غرض پاییً جیرچَ 
cm

غرض ةاالی جیرچَ 
cm

92560 x 8051013318

102560 x 8071013368

112560 x 6051013342

122560 x 6071013392

x 7551218405 133075جذیذ

x 7571218455 143075جذیذ

وزن ُر ىحر ىرةع  اةػاد
Kg/m2

ردیف

ردیف

ىظخػات ٍُدشی شلف گریً وافم

اةػاد
وزن ُر ىحر ىرةع  

Kg/m2

هطخصات ٌّذسی سیستن یه طزفِ

هطخصات ٌّذسی سیستن دٍ طزفِ



همایسِ سیستن ّای سمف هتذاٍل   
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 تیزچِ فَم   -1

 سیستن ّای هتذاٍل سمف

 دال تتي هسلح -2

 ٍافل -3

 پس وطیذُ -4

 یَتَت -5

 واهپَسیت ٍ عزضِ فَالدی -6

 تیزچِ فَم   -1

 یَتَت -5

 ٍافل -3



 هشایای سمف ٍافل ًسثت تِ سمف یَتَت

یَتَت سمف تِ ًسثت ٍافل سمف در ساسُ هزدُ ٍسى تیطتز واّص 

ای همثَلیت ِ  یَتَت سمف تِ ًسثت ٍافل سمف ّای فٌی پطتَاًِ ٍ آییي ًاه

یَتَت سمف تِ ًسثت ٍافل سمف ّای وارتزد لذهت 

ای اتعاد واّص ُ ِ ساسی ٍ ساس  هصزفی هصالح هصزف در تْیٌ

اسىلت ٍ سمف اجزای سزعت افشایص 

یَتَت سمف تِ ًسثت ٍافل سمف در ساسُ اسىلت ضذُ توام ّشیٌِ واّص 
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 هشایای سمف ٍافل ًسثت تِ سمف یَتَت

سمف سیز ضذى وزهَ پتاًسیل حذف ٍ وٌٌذُ رٍاى فَق ًاهتعارف، ٍیثزُ تِ ًیاس عذم 

یَتَت سمف تِ ًسثت ٍافل سمف در هیلگزد ّا ًطذى رٍغٌی 

سمف سیز در هَیی تزن ّای ًذاضتي 

 یَتَت سمف تِ ًسثت ٍافل سمف تَدى سثه تز علت تِ ووتز اجزایی ریسه 

یَتَت ّای سمف در آرهاتَرّا تزای وافی پَضص ًطذى تاهیي 

ّای هحل در دال خوطی آرهاتَرّا گیزی لزار عذم ِ  یَتَت سمف در ضًَذُ تطىیل تیزچ

یَتَت تلَن ّای داخل تِ تتي ًاخَاستِ ٍرٍد اهىاى 

یَتَت سمف تِ ًسثت ٍافل سمف وارتزد تىٌَلَصی ّشیٌِ واّص 
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 هشایای سمف ٍافل ًسثت تِ سمف تیزچِ فَم

سَسی آتص خطز واّص ٍ (استایزى پلی)سمفی تلَن اًَاع حذف   

درجا صَرت تِ تیزچِ اجزای ٍ ساختِ پیص تیزچِ حذف 

دٍتل تیزچِ حذف  

طثمات تِ اًتمال ٍ وزدى اًثار ًمل، ٍ حول ساختِ، پیص تیزچِ ساخت ّای ّشیٌِ ٍ هزاحل حذف 

سمف گذاری هیلگزد در سَْلت ٍ تیزچِ سز تتي ضىستي ٍ خاهَت جاتجایی تِ ًیاس عذم 

پست ٍال اجزای در سَْلت ٍ ریشی تتي اس لثل تیزچِ، وف در تاسیساتی ّای ساپَرت تزای ٍرق ًصة اهىاى 

دٍتل تیزچِ تا همایسِ در هیلگزد ٍ تتي هصزف واّص 

ُپارویٌگ ٍ هطاعات در واری ًاسن حذف ٍ (اوسپَس)ًوایاى سمف عٌَاى تِ ای ساسُ سمف اس استفاد 

اجزایی عَاهل تیطتز ایوٌی 
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اهىاى عثَر تاسیسات اس داخل سمف ٍ در پی آى واّص ّشیٌِ وف ساسی ٍ تار هزدُ سمف، ّوچٌیي افشایص فضای هفیذ 

تَد خَاّذ سمف لزسش تَجِ لاتل واّص آى ًتیجِ وِ سمف یىپارچِ ریشی تتي دلیل ،تِ تاال صلثیت 

دیَار تِ سمف هٌاسة اتصال 

ریشی تتي اس لثل لحظِ تا هیلگزد آرایص ٍ هصزف تِ دلیك ًظارت 

ِگیزد ًوی اًجام تتي آب جذب ّیچگًَِ ٍافل، گزیي لالة جٌس دلیل ت  
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 هشایای سمف ٍافل ًسثت تِ سمف تیزچِ فَم



 سیزساسی سمف
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نّنَ دارةصث اززیر شازی ةا اشحفاده   
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 زیر شازی ةا اشحفاده از كّظی فهزی

61 



62 



63 



64 
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زیرشازی شاده در شلف وافم ةا غيهکرد دوظرفَ ةدون 
 ٌیاز ةَ دانکّةی



 اجزای تیزچِ درجا
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 اجرای جیرچَ درجا ةا اشحفاده از خرپا

67 



اجرای جیرچَ درجا ةا اشحفاده از خرپا در 
 وافم ةا غيهکرد یکعرفَ

68 



غدم ٌیاز ةَ زدن ةحً شر جیرچَ و شِّنث 
 ایجاد خیز ىٍفی

69 
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اجرای جیرچَ درجا ةا خذف خرپا و خذف 
 جّطکاری جیرچَ در وافم ةا غيهکرد یکعرفَ

72 



73 
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غدم ٌیاز ةَ جاةجایی خاىّت ٍُگام 
 اجرای ىیهگرد جیرچَ

75 



ٌدّه ىیهگرد گذاری در وافم ةا غيهکرد 
 دوظرفَ
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 چیذهاى لالة
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78 



خفی ىاجرای دكیق جیرچَ ُا و طٍاژ 
 ةا كانب گریً وافم

79 



 عذم اجزای واهل ضٌاص هخفی
 (سمف تیزچِ پالستَفَم)

80 



در سمف گزیي ٍافل( ضٌاصهخفی)تای تیناجزای دلیك   

81 



اىکان کٍحرل شایز و آرایض ىیهگرد و 
 ُيچٍیً رغایث دكیق غرض جیرچَ

82 



 عیَب سمف ّای رایج
 (سمف تیزچِ پالستَفَم)

ةَ دنیم خرکث ةهّک ُای پهی اشحایرن خیً ةحً ریزی ىػيّال جان جیرچَ و یا غرض جای 
 .یا ةیظحر از غرض ظراخی اجرا ىی طّد کيحر( طٍاژ ىخفی)ةیو

83 



غهتیث شلف گریً وافم کَ ةاغخ کاُض كاةم 
 جّجَ نرزش خّاُد طد

84 



جاىیً اىٍیث ٌفرات ٍُگام غتّر و ىرور ةر روی 
 شلف كتم از ةحً ریزی
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 اىکان اجرای ىٍاشب ىیهگرد خرارجی 

86 



اىکان افزایض جان جیرچَ ةَ اٌدازه ىّرد 
 ٌیاز

87 



اجرای دال دوظرفَ ةا جغییر ٌدّه 
 ىٌّحاژ كانب

88 



شلف آىاده ةحً ریزی، وافم ةا غيهکرد 
 دوظرفَ

89 



 اجرای دال دوظرفَ

90 



اىکان جرکیب دال یک و دوظرفَ در یک 
 پروژه

91 



 لاتل استفادُ در اًَاع اسىلت تتٌی ٍ فلشی
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 اجرای گریً وافم در اشکهث ةحٍی
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 اهىاى عثَر تاسیسات اس داخل سمف
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100 



101 



 ًوای سیز سمف

102 



103 
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 عیَب سمف ّای رایج
 (سمف تیزچِ پالستَفَم)

 عذم اهىاى ًظارت واهل تز ساخت تیزچِ

تِ دلیل هاًذگار تَدى تلَن ٍ عذم ًوایاى ضذى تتي تیزچِ تعذ اس تتي ریشی، در خیلی اس هَارد 
 .ٍیثزُ سدى تتي تیزچِ تِ درستی صَرت ًوی گیزد

111 



112 



113 



 عیوب سقف های رایج
 (سقف تیرچه پالستوفوم)

 عذم اتصال هٌاسة تتي پاضٌِ تا جاى تیزچِ

 اس هعایة عوذُ سمف تیزچِ تلَن، ایجاد اتصال سزد تیي تتي تیزچِ ٍ جاى است

114 



 اجػال ىٍاشب دیّار ةَ شلف

115 



 اىکان اجرای ىٍاشب وال پصث

116 



 حذف بلوک های پلی استایرن
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 عیَب سمف ّای رایج
 (سمف تیزچِ پالستَفَم)

 آتص پٌْاى
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 عیَب سمف ّای رایج
 (سمف تیزچِ پالستَفَم)

 آتص پٌْاى
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 عیَب سمف ّای رایج
 (سمف تیزچِ پالستَفَم)

120 



121 



 همایسِ التصادی تا سمف ّای هتذاٍل
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 هشایای لالة »گزیي ٍافل«
ِتَد خَاّذ هلی سزهایِ ٍ سیست هحیط حافظ آى، تاسیافت اهىاى ٍ لالة تَدى هاًذگار غیز دلیل ت 

دارد ٍجَد دٍطزفِ ٍ یه دال اجزای اهىاى هختلف، ّای اًذاسُ تِ هًَتاص اهىاى تِ تَجِ تا 

هزالثت ٍ صحیح استفادُ درصَرت وِ تاضذ هی هزتث50ِ آى اس استفادُ تىزار حذالل ٍ ًذارد وزدى چزب تِ ًیاس ٍافل گزیي 

 تَد خَاّذ افشایص لاتل هزتث100ِ تا تعذاد ایي تیطتز،

ضَد هی تویش ٍ ضستِ راحتی تِ آب تا 

است حول لاتل ًفز یه تَسط وارگاُ در وِ لالة تَدى سثه 

ٍسمف اجزای حیي آسیة صَرت در لالة تعَیض ضواًت سال د 
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 پیروز و شرةهٍد ةاطید
www.greenwaffle-as.com 
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 :دفتز هزوشی ٍ وارخاًِ
ضیزاس اتتذای تلَار عذالت ضوالی، طثمِ فَلاًی   

 تاًه صادرات
 

 :هذیز فٌی ٍ اجزایی گزیي ٍافل
 09173016656هٌْذس هسعَد پزٍیي  


