
مشاور، طراح، تولبدکننده 
و مجرى سقف هاى 
دال بتنى وافل 

︨﹩ آــ︋︀  ﹠︡﹞ ️﹋︫︣



 ️﹋︫︣  ﹩﹁︣︺﹞ ﹩︨ ﹠︡﹞ ︀ت﹞︡︠
مجموعــه آبـــا بــا ارائــه خدمــات مهندســى بــه صــورت کامــال تخصصــى ســعى در بــرآورده نمــودن 
نیازهــاى ســاخت و ســاز کشــور نمــوده اســت .فعالیــت هــاى شــرکت شــامل مدیریــت و برنامــه ریــزى 
اصولــى پــروژه هــا از مراحــل مطالعــات و طراحــى ( خدمــات فــاز صفــر) تــا پایــان مراحــل اجــراى پــروژه  

شــرکت مهندســى آبــا (آرونــد بنــا آپادانــا ) 
ـت پویــا و دانش محــور کــه بــا  مجموعــه اى اـس
تکیــه بــر نخبــگان علـمـى و عواـمـل اجراـیـى 
مجــرب کشــور آمــاده ارائــه خدمــات تخصصــى 
در زمینــه مهندســى معمــارى و ســازه در ســطح 
داخلــى و بین المللــى مــى باشــد. ایــن شــرکت 

ســاختمان و ارتقــا کیفـیـت ســاخت و ســاز و بــا 
توجــه بــه دانــش روز دنیــا  اقــدام بــه تـولیـــد 
و توســعه سیســتم هــاي ـنــوین ســاختمانى 

 هــدف ایــن مجموعــه ایجــاد ســاز و کارى جهــت 
بهبــود ایمـنـى  کارکنــان و بهــره بــرداران، 
افزایــش ســرعت اجــرا، کاهــش هزینــه هــاي 
ســاخت، بهبــود عملکــرد لــرزه اي ســازه هــا و 

       Supervision
نـظـارت 

خدمـات سـوم 

Interior
Designing 
 معمـارى داخلى 

  Designing
طـراحى و انجـام  
خدمـات 

 مرحله اول و دوم 

  Value
 Engineering
 مهندسى ارزش 

 EPC
طرح و اجرا 

MC
 مـدیـریـت طـرح 
 عـامـل چهـارم 



ـت ســاختمان بــه  امــروزه دانــش روز دنیــا در صنـع
دنبــال ایجــاد راهــکاري اقتصــادي بــا ویژگــى ســهولت 
ـت دســتیابى بــه دهانــه هــاي بلنــد مــى  اجــرا جـه
باشــد. یکــی از ایــن فنــاوري هــاي اســتفاده از قالــب 
ـب مســتطیلى واـفـل ـمـى  هــاي غیرمانــدگار مکـع
باشــند. ســقف هــاي واـفـل از ســال 1940 

مورد استفاده قرار گرفته است. 
 ســقف وافــل بــه دلیــل زیبایــى منحصــر بــه فــرد، 
همــواره از گزینــه هــاى مــورد عالقــه معمــاران در 
ســازه هــاى مختلــف نظیــر ترمینــال هــاى مســافربرى، 
پارکینــگ هــا، ســاختمان هــاى مســکونى، بــرج هــا، 
هتــل هــا، آمفــى تئاترهــا، ســالن هــاى اجتماعــات و 

عملکــرد سیســتم وافــل مشــابه یــک دال بتــن آرمــه 
ـت  ـب هــاى موـق مى باشــد کــه بــا اســتفاده از قاـل
کامپوزیتــى بتــن نواحــى اضافــى ســقف حــذف مــى
 شــود. در ایــن تکنولــوژى ســقف ســازه بــا اســتفاده از 
ـت  شــبکه متعامــد تیرچه هــاى T شــکل صلبـی
ـت و مى تــوان  و اســتحکام باالـیـى خواهــد داـش

دال یک طرفه معمول پوشش داد. 

︨﹫︧︐﹛ وا﹁﹏ 

دال دو طرفه 

ـت کــه بســته بــه ابعــاد   ســقف واـفـل یــک دال بتــن آرمــه اـس
ـب واـفـل، نحــوه پخــش بــار مى توانــد بــه صــورت دال یــک  قاـل
طرفــه و دو طرفــه باشــد. ایــده اصلــى سیســتم وافــل حــذف بتــن 
اضافــى و ایجــاد عملکــردى یکپارچــه در برابــر بارهــاى وارد بــر 
(T شکل)  

در ایــن سیســتم بــا توجــه بــه ابعــاد 
قاـلـب عملکــرد پخــش بــار بــه صــورت 
ـت.  یــک طرفــه و دو طرفــه اـس
محصــوالت تولیــدى شــرکت بــا توجــه 
بــه نیازهــاى بــازار بــه صــورت ابعــاد 
مختـلـف وافــل یــک طرفــه و دو طرفــه 

بدون وقفه تولید مى شود.  

﹝︺︣﹁﹩ ︑﹊﹠﹢﹜﹢ژی 

 ســاز و کار اصلــى ســختى و صلبـیـت بــاالى ســقف 
وافــل و انتقــال بــار اصولــى مــى باشــد. در دهانــه 
هــاى بلنــد بــراى افزایــش ضرـیـب ایمنــى ســازه 
اســتفاده از سیســتم وافــل دو طرفــه بــا ضخامــت 
مناـسـب یکــى ازایــده ال تریــن ســقف هــا هــم از 
ـت.  لحــاظ فـنـى و هــم از لحــاظ اقتصــادى اـس

ســابقه طوالنــى در طراحــى و اجــراى ســاختمان هــا 
موفــق بــه تولیــد انــواع قاـلـب هــاى ســقف وافــل 



e کنترل ارتعاش
سختى باال ى وافل و کاهش ارتعاش 
سقف در برابر بارهاى لرزه اى  

امکان اجرا در انواع سازه ها 
قابل اجرا در اسکلت فلزى و بتنى 

  
  

عایق صدا (آکوستیک) 
پانل هاى توخالى سقف وافل  
باعث عدم انعکاس صوت شده  

سرعت و سهولت 
 اجرا 
 حذف تیرهاى داخلى    

 و اجراى دالى با ضخامت ثابت 

  

امکان اجراى دهانه بلند 
کاهش وزن و سختى نسبتا باال  

سقف وافل 

کاهش بتن مصرفى 
 و وزن مرده 

 حذف بتن نواحى اضافه به کمک 
 سیستم وافل 

﹝︤ا︀ی ︨﹫︧︐﹛ وا﹁﹏ 



مقایسه مشخصات فنى سقف ها 

سقف تیرچه بلوك سقف وافل 

امکان پوشش دهانه بلند 

مقاومت در برابر صوت 

عدم نیاز به اجراى سقف کاذب 

سرعت وسهولت اجرا 

مقاومت در برابر آتش 

عدم ارتعاش سقف 

هزینه اجرا 

حداکثر 10 متر 

وافل 

متوسط متوسط زیاد 

زیاد  متوسط 

متوسط متوسط متوسط متوسط 

متوسط  زیاد 

زیاد زیاد 

زیاد زیاد زیاد 

زیاد  کم 

متوسط کم کم 

کامپوزیت و یوبوت 
عرشه فوالدى 

کوبیاکس دال با تیر تیرچه بلوك پیش تنیده 

مقایسه سقف وافل وسقف تیرچه بلوك 

تعداد ستون 

سقف وافل 

36سقف تیرچه بلوك 

2438

26

تعداد پارکینگ 

﹝﹆︣﹫︑ ︿﹆︨ ﹤︧︀﹥ ︋﹙﹢ک ︋︀ ︨﹆︿ وا﹁﹏ 

 ﹩﹠﹁ ﹤︧︀﹆﹞
 دال ﹝︖﹢ف 

︀︨︣ ︨﹫︧︐﹛ ﹨︀ی   ︀︋ 
 ا︗︣ای ︨﹆︿  



e نماى اکسپوز و زیبایى
 منحصر به فرد 

  

ابعاد بهینه  
و اجراى آسان 

تضمین کیفیت  
محصوالت 

قالب بردارى 
 آسان 

ماندگارى باال  امکان عبور 
 تاسیسات 

   شرکت مهندسى آبـا با توجه به همگامى با دانش روز دنیا و نیازهاى پروژه هاى عمرانى  کشوراقدام 
به تولید وافل در ابعاد بهینه نموده است. قالب هاى  شرکت آبـا داراى طرح گل مى باشد که بعد از قالب 

بردارى در زیر سقف نماى اکسپوز  زیبایى  رو بوجود مى آورد. 
طراحى قالب شرکت به  گونه اى طراحى شده است که امکان عبور تاسیسات در آن وجود دارد. محصوالت  

شرکت از نظر مواد اولیه از با کیفیت  ترین مواد موجود در  بازار مى باشد که باعث مى شود  تعداد 
دفعات  زیادى قالب ها مورد استفاده قرار بگیرند و بتوانند بار زیادى را  تحمل کنند. 

همچنین  مجموعه  براى تضمین کیفیت محصوالت آنها  را گارانتى مى کند. به علت طرح منحصر به فرد همچنین  مجموعه  براى تضمین کیفیت محصوالت آنها  را گارانتى مى کند. به علت طرح منحصر به فرد 
قالب شرکت و پیوسته بودن تیرچه ها و قالب اجراى سقف  و قالب بردارى بسیارآسان بوده و از نظر 

سرعت اجرا بسیارسریع مى باشدو باعث صرفه جویى در وقت مى شود 

 بسیارآسان بوده و از نظر سرعت اجرا بسیارسریع مى باشدو باعث صرفه جویى در وقت مى شود 

﹝︤ا︀ی ﹇︀﹜︉ وا﹁﹏ آـ︋︀ 



 ️﹋︫︣ ﹝︣ا﹏ ا︗︣ای ︨﹆︿ وا﹁﹏ ﹝︭﹢﹐ت ︑﹢﹜﹫︡ی 
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34

 جک فلزى یا اسکافلد 
سایز واقعى 

ارتفاع x عرض x طول 

عرض تیرچه باالیى 
عرض تیرچه پایینى 

اسم محصول 

ضخامت سقف 

اجراى تیرهاى اصلى 

وافل چینى اجراى تیرهاى فرعى 

w1 w1 w1

Co
nc

w2 w2 w2

H
h

AR 18AR 25AR 28AR 33AR 40

40x90x90 90x90x33 80x80x28 60x60x25 60x60x18
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H            35H            40H            47 H            30 H            25

W1            12W1            12W1            12 W1            10 W1            10



  ️﹋︫︣  ︬︠︀︫ ️ ︎︣وژه ﹨︀ی  ﹫︧﹛

ھتل جواد االئمه 

حیات مال عراق 

عراق،بغداد موقعیت 

بتنى 

61000متر مربع 

11متر 
11متر 

AR 28

ابولیث 

AR 28
1397در حال اجرا 

اسکلت 

اسکلت  زیر بنا 

زیر بنا  بلند ترین  
بلند ترین  دهانه 

دهانه  قطعه  
قطعه  مصرفى 

مصرفى 
زمان زمان 

باب الجواد مشهد، موقعیت 

فلزى 

12000متر مربع 

2500

2800

2600

176000

4400

3000

12000

4000

24000

6100011

11

11

11

11

13,5

12

10,5

11

10

10

10

12,5

12

11

10

10

10

8

8

شرکت نیاف 

محمد خانى 

بنیاد مستضعفان  
        مشهد 

AR28بتنى 

AR28

AR28

AR28

AR18 فلزى 

فلزى 

فلزى 

بتنى 

AR25 بتنى 

AR28 بتنى 

AR28 بتنى 

AR28 بتنى 

AR28

چابهار 

اصفهان،آپادانا 

بانه 

تهران،میدان هروى 

بلوك مصرفى نوع اسکلت کارفرما  دهانه (m) زیربنا (m2) کاربرى موقعیت ردیف 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

بغداد، الدوره 

هلدینگ تجارى  
   عبدالباقى 

دانشگاه نجف اشرف 

فرامرزى 

شهردارى دهلران 

مسلمى 

عبدالهى 

سربرجى 

شرکت خرماى دامداران 

شرکت فوالد خزر 

شرکت پاویون 

تعاونى مسکن چابهار 

رناسى                  

ابولیث 

بیمارستان حکیم 

گلچین 

شرکت آئینه خانه 
     سپاهان 

آبادان،امیریه 

تهران،یافت آباد 

بغداد،الکراده 

قزوین،شهر صنعتى لیا 

اصفهان،پل غدیر 

سارى مال 

بهبهان 

مشهد،طرقبه 

ساوه 

دهلران 

اصفهان،خرم 

نجف اشرف 

بغداد،الکراده 

مشهد،باب الجواد 

تجارى-ادارى 

تجارى-ادارى 

تجارى-ادارى 

تجارى-ادارى 

تجارى-ادارى 

پایانه مسافربرى 

مجتمع پزشکى 

هتل 

مجموعه تفریحى 

دانشگاه 

مسکونى 

مسکونى 

مسکونى 

مسکونى 

مسکونى 

مسکونى 

مسکونى 

صنعتى 

مسکونى 

بیمارستان 

12000

33000

25000

27000

30000

45000

22000

10000

2500

5000

بتنى 

AR28 بتنى 

AR28 بتنى 

AR28 بتنى 

AR25 بتنى 

AR18 بتنى 

AR28 بتنى 

AR28

AR28

بتنى 

بتنى 

AR25 بتنى 

AR28 بتنى 

تهران،نارمک 



ھتل جواد االئمه 

تجاری اداری خرم 
ساری مال 

دانشگاه نجف 

عراق،نجف اشرف موقعیت 

بتنى 

30000متر مربع 

11متر 

AR 25

1396

اسکلت 

زیر بنا 

زمان 

بلند ترین  
دهانه 
قطعه  
سارى موقعیت مصرفى 

بتنى 

176000متر مربع 

11متر 

AR 18
در حال اجرا 

اسکلت 

زیر بنا 

زمان 

بلند ترین  
دهانه 
قطعه  
مصرفى 

اصفهان،خرم موقعیت 

بتنى 

22000متر مربع 

8متر 

AR 28
درحال اجرا 

اسکلت 

زیر بنا 

زمان 

بلند ترین  
دهانه 
قطعه  
مصرفى 



ن 
ادا
 آب
پل
رو
مت

تهران،هروى موقعیت 

بتنى 

45000متر مربع 

10متر 

AR 28
در حال اجرا 

اسکلت 

زیر بنا 

زمان 

بلند ترین  
دهانه 
قطعه  
مصرفى 

آبادان،امیریه موقعیت 

فلزى 

33000متر مربع 

11متر 

AR 28

1397

اسکلت 

زیر بنا 

زمان 

بلند ترین  
دهانه 
قطعه  
مصرفى 

عراق،الکراده موقعیت 

بتنى 

27000متر مربع 

10,5متر 

AR 28

1397

اسکلت 

زیر بنا 

زمان 

بلند ترین  
دهانه 
قطعه  
مصرفى 

مجتمع مسکونی برادران فرامرزی 

Eagle Mall



اسکلت 

زیر بنا 

زمان 

بلند ترین  
دهانه 
قطعه  
مصرفى 

تهران،نارمک موقعیت 

فلزى 

33000متر مربع 

10متر 

AR 18

1397

اسکلت 

زیر بنا 

زمان 

بلند ترین  
دهانه 
قطعه  
مصرفى 

اصفهان،نجف آباد موقعیت 

بتنى 

33000متر مربع 

10متر 

AR 28

1396

اسکلت 

زیر بنا 

زمان 

بلند ترین  
دهانه 
قطعه  
مصرفى 

کردستان،بانه موقعیت 

بتنى 

2500متر مربع 

11متر 

AR 28
1396

اسکلت 

زیر بنا 

زمان 

بلند ترین  
دهانه 
قطعه  
مصرفى 

دهلران،ایالم موقعیت 

بتنى 

10000متر مربع 

12متر 

AR 18

1396

مجتمع تجاری نارمک 

ترمینال دھلران 

ساختمان پزشکان 

س شجاعی  ویالی مھند



︨﹩ آــ︋︀  ﹠︡﹞ ︣وه﹎

031- 32666343 -09120030884-09120030885

اصفهان . تقاطع بزرگمهر و هشت بهشت غربى . ساختمان فدك  
 طبقه اول . واحد 101

www.abaa.in

 @Abaco

aba.co

e


