
 سیستم سقف های نیازیت با سایر سقف های موجودمقایسه 
 

امروزه در جوامع بشری با توجه به پیشرفت روزافزون علم ساختمانی و بوجود آمدن انواع مصالح 

 ساختمانی مختلف ، انتخاب نوع محصول مورد دلخواه برای مصرف کننده کمی دشوار می باشد .

ما در این قسمت سعی کردیم مختصر مقایسه ای که را برای شما بیان کنیم تا بتوانید دید کلی 

موجود در بازار را داشته باشید و بهینه ترین و اقتصادی ترین را برای خود سقف های نسبت به 

 انتخاب کنید . 

 

 مقایسه تیرچه نیازیت با تیرچه کرومیت
 

 در تیرچه های کرومیت : -1

 :شکل زیگزال مورد استفاده در تیرچه های کرومیت   -1

 2شکل                                                1 شکل                                              3شکل               

و  ، در اثر نیروی فشاری وارده ، میلگرد های داخلی تیرچه در مقابل بارهای بتن ریزی 2در شکل 

حتی بعد از گیرش بتن در دو سر آن دچار خمیدگی واقع شده و در زمان طوالنی مدت نیز افت 

 تیرچه ادامه پیدا خواهد کرد.

در قطعه ای که به صورت کششی عمل میکند خمیدگی نقطه به سمت مستقیم شدن ،  3در شکل 

 که خود باعث افت بیشتر تیرچه می گردد.تمایل پیدا می کند 

 : نتیجه گیری

در هنگام بتن ریزی و بارگذاری روی تیرچه ها دچار افتادگی می شوند ، و حتی در طی مدت زمان 

نیز این عمل ادامه پیدا خواهد کرد. و همچنین به علت استفاده از زیگزال جوش ها نمی تواند به 

 .اشتدنخواهد مقدار الزم انجام شود و در نتیجه در اثر بارهای وارده امکان برش جوش وجود 



 در تیرچه های نیازیت : -1

 : چیدمان داخلی میلگرد در تیرچه های نیازیت  -1

 شکل قطعات داخلی در تیرچه های نیازیت

خم در آن  هیچگونهبوده و به طور مستقیم قطعات بریده شده 

وجود ندارد. در نتیجه افت تیرچه به حداقل می رسد و از افت 

ثانویه )دراز مدت( جلوگیری می شود و همچنین قطعات به 

صورت کامل به یکدیگر جوش می شوند. هر قطعه به طور 

 جداگانه قابل تقویت می باشد .

 

 

 

 در تیرچه های کرومیت : -2

 فوقانی در تیرچه کرومیت :استفاده از نبشی به عنوان بال  -1

طبق تحقیقات بسیاری از محققان قسمت اعظم خرابی تیرچه ها 

 نبشی به دلیلبه علت ضعف در بال فوقانی )نبشی( می باشد . 

داشتن شعاع ژیراسیون یکطرفه )مقاومت در یک جهت( در مقابل 

بارهای وارده به صورت فشاری عمل کرده و به سمتی که دارای 

می باشد کمانش پیدا میکند و تیرچه در اثر کمانش  مقاومت کمتری

بیش از اندازه از حالت ایستایی خارج شده و سقف رو به خرابی می 

 ( .علل خصوص در هنگام بتن ریزی بدون شمع بندیرود . )

 

 در تیرچه های نیازیت : -2

  استفاده از سپری به عنوان بال فوقانی در تیرچه های نیازیت : -2

شکل خاص خود در زمان بتن ریزی مقاومت بسیار  سپری به علت

 .باالیی داشته و ایجاد کمانش نخواهد کرد



 در تیرچه های کرومیت : -3

 عدم کارایی بتن جان در تیرچه های کرومیت : -3

تا  5اثرات زلزله باعث از هم پاشیدگی بتن جان تیرچه کرومیت )معموال 

یرچه مقاومت ت ، از پاشیدن آنبا بدون ویبره( می شود. و  بتنسانتیمتر  8

نیز کاهش پیدا کرده و از مقاومت و پایداری سقف می کاهد. مضافاً به 

 اینکه هزینه مازاد بتن نسبت به تیرچه های نیازیت را دارا می باشد.

 در تیرچه های نیازیت : -3

 عدم بتن ریزی در جان تیرچه های نیازیت : -3

سازه و کاهش کلی در مصرف بتن و فوالد حذف بتن عالوه بر سبک کردن 

درصد( باعث قابل ارتجاعی بودن تیرچه  15الی  10سازه ) به مقدار 

 گردیده و مقاومت الزم را در برابر زلزله پیدا می کند.

 

 

 

 در تیرچه های کرومیت : -4

 محدود بودن اجرای دهانه ها در کرومیت : -4

متر محدود  7گیرداری آنها افزایش دهانه برای آنها تا به علت نقص خرپایی تیرچه های کرومیت و 

 گردیده است.

 

 در تیرچه های نیازیت : -4

 قابلیت اجرای دهانه های بلند  : -4

 به علت استفاده از خرپاهای کامل محدودیت دهانه وجود ندارد

 



 در تیرچه های کرومیت : -5

 در کرومیت : ضعف اتصاالت تیرچه به تکیه گاه ها -5

 151در اسکلت فلزی و بتنی  : بر گرفته از نشریه  

 الف( اتصاالت بتنی

 

 

 

 کافی به نظر نمی رسد. در حالت بدون پاشنه بتنی اتصال 

 

 

 ب( اتصاالت فلزی

 نیاز به تقویت زیادی دارد در اسکلت فلزی اولین قطعه زیگزال

 

 در تیرچه های نیازیت : -5

 : به تکیه گاه ها نیازیت اتصاالت تیرچه  -5

 قضاوت با شما ....

 الف( اتصاالت بتنی

 

 

 

 ( اتصاالت فلزیب

 



 مقایسه اقتصادی نیازیت و کرومیت :

برخی از باورهای اشتباه مردم حاکی از آن است که تیرچه نیازیت گرانتر از سایر تیرچه های فلزی 

هزینه ی تمام شده سقف نیازیت بوده و از نظر قیمت مقرون به صرفه نمی باشد . در صورتی که 

عالوه بر ویژگی های فنی بسیار زیاد ، مقرون به صرفه تر از سایر تیرچه های فلزی می باشد . به 

همین علت نمونه برآوردی از هزینه های مصرفی در زیر محاسبه شده تا بتوانید یک دید کلی از 

 سقف نیازیت از نظر اقتصادی نیز داشته باشید .

 

 فقط اختالف هزینه بتن سقف() ،به برآورد بتن مصرفی در سقف الف( محاس

ضخامت بتن جان کرومیت  – cm5ضخامت بتن رویه  – برآورد شده است cm70آکس هر دو برابر 

cm10 –  24عیار بتن 

تاریخ برآورد 

5/3/93       

 

 

 تتیرچه کرومی       -        تیرچه نیازیت               =      درصد اختالف بتن مصرفی            

 

0.1 × 0.25 × 2400) ÷ 0.7 = 86 kg/m2)  =درصد اختالف بتن مصرفی 

 قیمت بتن مصرفی   =  1.100.000ریال    

 مبلغ اضافه بتن مصرفی در یک مترمربع کرومیت =  40000 = 1.100.000 × (2400÷86)ریال 

 فرض کنیم kg/m² 10متری را  5اگر مصرف تیرچه کرومیت در هر مترمربع دهانه 

   4000 = (10÷ 40000)ریال    

 نتیجه گیری :

اضافه هزینه  ریال 4000در مقایسه قیمت کرومیت با نیازیت به ازای هر کیلوگرم تیرچه کرومیت 

 بتن مصرفی در سقف را در بر دارد.



نیازیت در  مردهب( قیمت تمام شده هزینه ی سقف در مترمربع در صورت اعمال بار 

 محاسبات سازه

 متر مربع( 800متر )در کل  133طبقه  6برآورد سازه فلزی در 

فی  مقادیر نوع مصالح مصرفی

 )ریال(

مبلغ کاهش هزینه 

 )ریال(

 9000 کاهش میزان آهن آالت در کل سازه

 کیلوگرم

22.500 202.500.000 

کیلو در  5کاهش میلگرد فنداسیون )

 هر مترمربع(

665 

 کیلوگرم

20.000 13.300.000 

 13 کاهش بتن فنداسیون )بتن دال(

 مترمکعب

1.000.000 13.000.000 

کاهش بتن سقف )حذف بتن جان در 

 تیرچه(

8/20 

 مترمکعب

1.000.000 20.800.000 

 249.600.000   جمع کل

 

 کاهش قیمت به ازای هر متر مربع 312000 = (249600000/800) = ریال   

 

 : 1 نتیجه گیری

اگر در محاسبات مقدار بار مرده سقف نیازیت به سازه اعمال شود با استفاده از 

سیستم تیرچه های نیازیت نسبت به تیرچه های کرومیت در هر مترمربع سقف به 

 ریال صرفه جویی می گردد. 312.000میزان 

 

 : 2نتیجه گیری

 اگر در محاسبات مقدار بار مرده سقف نیازیت به سازه اعمال شود

 رایگان شدن هزینه تمام شده سقف =ح مصرفی در کل سازه صرفه جویی مصال



 نیازیت با سقف کوبیاکس سقفمقایسه 

 
 مسکونی )در سقف( متر بارگذاری 9دهانه مقدار مصالح مصرفی حدودی برای 

 

 سقف کوبیاکس
بتن مصرف 

(kg/m2) 

آهن آالت 

 (kg/m2) مصرفی

هزینه گوی  

 های کوبیاکس

هزینه قالب 

بندی در 

 سقف

 دارد دارد 46 575 مسکونی متر 9دهانه  

 

 سقف نیازیت
مصرف بتن 

(kg/m2) 

+ آهن آالت  تیرچه

 (kg/m2مصرفی )

هزینه یونولیت و 

 اجرای سقف

 متر 9دهانه  
 مسکونی

 دارد 20 180

 

 هزینه قالب بندی در سقف کوبیاکس = اجرا در تیرچه های نیازیت هزینه یونولیت و

 

 

 

 

 

 

 

 



 با سقف کوبیاکس کامپوزیت نیازیت سقف مقایسه

 
 تجاری-اداری-نوع کاربری : مسکونی

نوع 
 سقف

 متری 16 متری 14 متری 12 متری 10 متری 8 نوع مصالح مصرفی

 - - cm 27-24 34-28 38-32ضخامت بتن  دال بتنی

وزن سقف )وزن بتن + 
 kg/m2میلگرد( 

625-
575 

730-
675 

900-
810 

- - 

 -یوبوت 

 کوبیاکس

 cm 27-24 34-28 38-32 45-36 60-45ضخامت بتن 

وزن سقف )وزن بتن + 

 kg/m2میلگرد( 

480-

440 

560-

520 

690-

620 

750-

700 

1100-

760 

نیازیت 

 کامپوزیت

 cm 8 8 8 8 8ضخامت بتن 

وزن سقف )وزن بتن + 

 kg/m2تیرچه( 

225-

217 

226-

218 

239-

228 

252-

238 

309-

282 

 

 :1نتیجه گیری 

با احتساب موارد فوق ، هزینه اجرا و مصالح مصرفی در سیستم کوبیاکس حدود دو 

 برابر هزینه استفاده از سیستم سقف نیازیت می باشد.

 :2نتیجه گیری 

بتن و میگرد  ، عالوه بر موارد ذکر شده در باالبا استفاده از سیستم سقف نیازیت 

)علت: سبکی سقف  .درصد کاهش می یابد 40فونداسیون سازه نیز حداقل به میزان 

 نیازیت(

 

 

 



 امپوزیتبا سقف ک کامپوزیت نیازیت سقف مقایسه
 

 متر به باال 16تا دهانه قابلیت اجرا نیازیت کامپوزیت  -1 

 

 های نیازیت نسبت به تیرهای حمال موجود در کامپوزیتدرصدی وزن تیرچه  50کاهش  -2

 

 (pvc –فلزی  –قالب بندی با انواع قالب های موقت )چوبی  -3

 

 نیازیت کامپوزیتامکان عبور تاسیسات از درون سقف در  -4

 

 قابل اجرا بودن نیازیت کامپوزیت در انواع سازه ها )فلزی ، بتنی ، اسکلت بنایی( -5

 
 

 

 با عرشه فوالدینیازیت  عرشه مقایسه
 

 عدم وجود لرزش در عرشه نیازیت -1

 

 و نامنظم قابل اجرا بودن در دهانه های بلند -2

 

 درصدی وزن ورق مصرفی در عرشه نیازیت )کاهش ضخامت ورق مصرفی( 60کاهش  -3

 

 درصدی وزن تیرچه های نیازیت نسبت به تیرهای حمال موجود در عرشه فلزی 50کاهش  -4

 

  از درون سقف و دسترسی و تعمیرات به آسانی قابل انجام می باشد امکان عبور تاسیسات -5

 

 ایمنی الزم پرسنل نصاب در هنگام نصبسهولت و سرعت در نصب و  -6

 

 قابل اجرا بودن عرشه نیازیت در انواع سازه ها )فلزی ، بتنی ، اسکلت بنایی( -7



 بلوکایسه تیرچه نیازیت با تیرچه مق
 

 : واحد سطحمقایسه وزن بتن سقف نیازیت با تیرچه بلوک در الف( 

 (25)عیار بتن (cm10)ضخامت بتن جان (CM50)آکس تیرچه  : تیرچه بلوک -1

             0.5 = 125 kg/m² ÷ (x 0.25 x 2500 0.10) = وزن بتن جان تیرچه

 125 kg/m² = (x 2500 0.05) = وزن بتن دال

 kg/m² 250 = (125+125) =  بتن کل وزن

  (CM70)آکس تیرچه  سقف نیازیت : -2

  23 kg/m² = (x 0.8 x 2500 0.8) ÷ 0.7 =   )قسمت مثلثی شکل بتن جان(وزن بتن 

  125 kg/m² = (x 2500 0.05) = وزن بتن دال  

 kg/m² 148= (23+125) =   وزن کل 

 

سقف نیازیت در کاهش بار مرده  = 250 – 148 = 102 kg/m² 

 :  1گیرینتیجه  

 نیازی به اتکا و میلگرد ممانعالوه بر اینکه ر مقایسه با تیرچه بلوک در سیستم سقف نیازیت د

  منفی ندارد .

 : 2نتیجه گیری

 سقف نیز دارا می باشد.بتن کاهش وزن  درصد 59در هر متر مربع به میزان 

 

 

 

 



 (نمونه مختصری از اجرا شده سقف نیازیت)

 

 حراست استان کردستانتعاونی مسکن اداره  -1

 پروژه مسکن مهر در سنندج -2

 تعاونی مسکن اعضای استانداری استان مرکزی -3

 تعاونی مسکن شرکت هپکو -4

 تعاونی مسکن فرودگاه مهر آباد -5

 تعاونی مسکن دانشگاه سوره -6

 تعاونی سالمندان استان مرکزی -7

 تعاونی مسکن شهرستان خمین -8

 نظر آبادتعاونی فرهنگیان در  -9

 استان زنجانتعاونی مسکن -10

 پارکینگ وزارت تعاون تهران -11

 ساختمان آزمایشگاه دانشگاه تهران واحد ابوریحان -12

 ساختمان پارک علم و فناوری استان مرکزی -13

 ساختمان صدا و سیما در استان مرکزی -14

 هتل شادی در سنندج -15

 از مرکز خرید سمرقند واقع در جنت آباد تهران یبخشاحداث  -16

 واقع در شهرک قدس (پاساژ)ی پروژه تجار -17

 سنندج انقالب  یابانساختمان پاساژ تجاری در خ -18

 گسترش بخشی از بیمارستان سینا در تهران -19



 

 12خیابان گلستان پنجم )در عظیمه کرج  واقع مجتمع تجاری مسکونی -20

 طبقه(

 13000در عظیمه کرج نبش پاسداران ) واقع مجتمع تجاری مسکونی -21

 مترمربع(

 شیرازدر  واقع نیازیت کامپوزیت مختلف های پروژهانجام  -22

 ریوجمه رابلو در واقع متر 11دهانه نیازیت کامپوزیت  های پروژهانجام  -23

 شیراز

 ز پروژه های مسکونی واقع در جزیره کیشاانجام تعدادی  -24

در صد واحد ها شهرستان بم بعد زلزله )باز سازی ها  60اجرای بیش از  -25

 تحت نظارت مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن(

 

 و بسیاری از ساختمان های شخصی در استان تهران و اکثر استان های کشور.


