
 

 کالف عرضی :

 چیه!!کالف عرضی اول از همه باید بدونیم علت استفاده از 

 اومده کالف عرضی به شرح زیر تعریف میشه: 543مطابق اونچه که در نشریه 

براي تقویت دیافراگم افقی ساختمان در امتداد عمود بر امتداد تیرچه ها و براي توزیع یکنواخت بار روي  •
 تیرچه و بلوك از کالف هاي عرضی استفاده میشه.سقف 

شکل) و همچنین توزیع یکنواخت بار روي T ها (تیرهاي  یانی، جلوگیري از پیچش تیرملکرد کالف مع •
همچنین در محل هایی که بار منفرد وجود داشته باشد کالف میانی اجرا سقف تیرچه و بلوك است. 

 .شود می

 چند نکته مهم: •

حداقل عرض کالف میانی برابر عرض بتن پاشنه یک تیرچه و  باشد. جهت کالف میانی عمود بر تیرچه ها می
 ارتفاع ان برابر ارتفاع سقف خواهد بود.
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سانتی متر در نظر گرفته میشه می تونیم عرض کالف  10پاشنه تیرچه برابر با از اونجایی که معموال عرض 
 سانتی متر در نظر بگیریم. 10میانی هم همون 

شوند. این میلگردها  میلگرد هاي کالف میانی حداقل یک عدد در باال و حداقل یک عدد در پایین آن تعبیه می
 میلیمتر خواهد بود . 6آجدار و حداقل قطر انها 

هنگام جوشکاري میلگرد  ین میلگردهاي طولی باید باید به آرماتورهاي باال و پایین تیرچه ها جوش داده شوند.ا
 در اثر جوش آسیب نبیند. کالف عرضی، باید دقت شود که تیرچه

سانتی متر استفاده  2سانتی متر و ضخامت  12براي قالب بندي کالف عرضی از تخته هایی به عرض حداقل 

 شود.می 

 اما عواملی که در تعیین تعداد کالف هاي عرضی تاثیرگذاره :

  طول دهانه
 شدت بار زنده وارد بر دیافراگم 
متر  4کیلو گرم بر متر مربع و طول دهانه موثر کمتر از  350از  کمتردر صورتی که بار زنده ي سقف  •

متر باشد یک  4دهانه بیش از . ولی اگر در این حالت طول یازي به تعبیه ي کالف میانی نیستباشد ن
سطح  نصفرماتور هاي طولی این کالف برابر  حداقل سطح مقطع آ. شود کالف میانی در سقف تعبیه می

 باشد. مقطع آرماتورهاي کششی وسط دهانه ي تیرچه ها می
باشد متر 4کیلوگرم بر متر مربع و طول دهانه موثر کمتر از  350از  بیشتردر صورتی که بار زنده ي سقف  •

متر دو کالف میانی و براي  7متر تا  4یک کالف میانی مورد نیاز است .در این حالت براي طول دهانه ي 
حداقل سطح مقطع آرماتورهاي طولی هر کالف  شوند. کالف میانی اجرا می 3متر   7بیش از دهانه ي 

 سطح مقطع آرماتورهاي کششی وسط دهانه تیرچه ها میباشد. برابر
بار منفرد سبک روي سقف وارد شود باید توسط کالف هاي میانی مناسب بار منفرد وارده  در صورتی که•

 شکل پخش نمود.  Tرا روي تیرهاي 
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