
دال هاى مشبک وافل از گذشته مورد توجه جامعه متخصصین 
و مهندسین این بخش بوده است. در طى این سالها، شیوه 

تولید و طراحى آن بهینه گردیده است.
فروش قالب وافل این روزها  بسیار گسترده شده و به دلیل 
عملکرد خوب آن، سازندگان حرفه اى را راضى نگه داشته است.
تکنولوژى      و  دانش  بر  تکیه  با  بتن  سازه  سهند  مجموعه 
تولید  به  موفق  و مجرب خود،  کادر متخصص  و  دنیا  روز 

وافل هاى تزریقى در ایران شده است.
مقاومت، دوام و کیفیت باالى وافل هاى سهند را میتوان    
از فاکتور هاى اصلى فروش چشم گیر و بى سابقه این 

محصول دانست.
آخرین  با  مطابق  بتن  سازه  سهند  تیم  در  ما  فعالیت 
تکنولوژى هاى روز دنیا است و همواره تالش ما بر آن است 
که محصوالتمان را به صورت مستمر با تضمین کیفیت ارائه 

نماییم.

The unidirectional and double-sided Javelin slabs of the

past have been considered by the community of experts 

and engineers in this section.

Sahand sazeh beton. has been successful in producing 

injectable waffles in Iran, relying on the knowledge and 

technology of the day and its specialized and technical 

staff. The durability and quality of Sahand waffles can 

be the main factors The notable sales of this product is 

known.



بررسى استانداردهاى کیفیت سقف وافل
را  کافى  مقاومت  اجرا  درحین  مى بایست  وافل  سقف  قالب 
داشته و بیش از فشارى که قرار است متحمل شوند، استحکام 
داشته باشند. چنین کاربردى نیاز به کیفیت ساخت باالیى 

دارد تا قالب بتواند بارها بتن ریزى را تحمل کند.
استانداردهایى که در این زمینه وجود دارد، استانداردهاى ایزو 
در مدیریت کیفیت است و گواهى نامه هاى ایزو در این زمینه 
که سهند سازه بتن تمامى این گواهى هاى استاندارد را دریافت 
کرده است. عالوه استانداردهاى ایزو تمامى محصوالت شرکت 
با اخذ ثبت طرح صنعتى موفق به دریافت شماره 87279 در 

میان محصوالت استاندارد و با کیفیت صنعتى  شده است.
سهند سازه بتن به منظور دستیابى بازارهاى جهانى نیاز دارد 
که کیفیت محصوالت تولیدى خود را در سطح بین المللى 
قرار دهد. به همین منظور پس از ارتقا سطح کیفیت محصوالت 
خود موفق به دریافت گواهینامه ایزو 9001:2015 و عالوه  
به  موفق  کیفیت  مدیریت  شرایط  ارتقا  به  توجه  با  این  بر 

دریافت گواهینامه ایزو IATF16949:2016 شده است.
    اخذ استاندارد ملى          اخذ استاندارد کارخانه اى

آزمایشگاه کنترل کیفیت سقف وافل
سهند سازه بتن داراى یکى از مجهزترین آزمایشگاه هاى

مواد  جریان  درجه  تعیین  مربوط  اول  بخش  است.  ایران 
پلیمریست. موادى که قالب  سقف وافل با آن ساخته مى شود 
توانایى  باید داراى شرایط و استانداردهاى ویژه اى باشدکه 

تحمل فشار و تنش باال را داشته باشد.
بخش دیگر مربوط به کنترل فشار است. قالب مى بایست

توانایى تحمل فشار بتن ریزى را داشته باشد.
استانداردهاى سختگیرانه اى در این زمینه وجود دارد.

به صورت  معموال  محصوالت  براى  قالب  مقاومت شکست 
مستمر، مورد آزمایش قرار میگیرد.

Check waffle roof quality standards
Waffle roof mold must have sufficient resistance 

during implementation and the mold must be able to 

withstand more than the pressure it is supposed to 

withstand. Such an application requires high 

construction quality so that the mold can withstand 

many times concreting. The standards that exist in 

this field are ISO standards in quality management 

and ISO certifications in this field that Sahand Sazeh 

Beton received all these standard certifications.

In addition to ISO standards, all the products of the 

company have succeeded in receiving the number 

87279 among the standard and industrial quality 

products by obtaining the registration of the industrial 

design.

Sahand Sazeh Beton needs to bring the quality of its 

products to the international level in order to reach 

global markets. For this purpose, after upgrading the 

quality level of its products, it has succeeded in receiving 

ISO 9001: 0215 certification, and in addition, due to 

improving the quality management conditions, it   

has succeeded in receiving ISO IATF16949: 2016 

certification.

   Obtaining a national standard 

   Obtaining factory standard



مزایاى انتخاب سقف هاى وافل  سهند سازه بتن در
پروژه ها :

Advantages of choosing waffle ceilings
of Sahand Sazeh beton Company:
1. In accordance with the provisions of clause 9 of 
the National Building Regulations and ACI
2. The possibility of modeling with the latest version of 
design software (in accordance with the rules of Iran and 
the world)
3. Remove the double are in longest openings av bove 7 
meters
4. Removing plywood, lubricant, heavy metal wafers, 
prefabricated piles,Polystyrene, ceiling pottery and waffle 
5. Larger openings such that they have a length of 13 
meters in high-rise buildings and have a length of 
more than
16 meters in short buildings.
6. Architectural requirements, vibration control of the 
roof without pre-stress, earthquake resistance, 
intermediate columns removal and increased parking 
space.
7. Warehouse of  waffle in the least space, ease of 
movement, useability many times
8. Reduced concrete consumption and reduced 40% of 
reinforcement and dead load of structures
9. High fire safety and environmentally friendly
10. Expose to the ceiling and the removal of robotic 
work or false ceilings
11. Easy access and free access of the facility from the 
ceiling
12. Remove the pendant of the beam (flat roof)
13. Roof and structural integrity, single-sided or 
double-sided roof aperture performance
14. No need for complicated and heavy substructures 
or scaffolds

  ACI 1- مطابق با ضوابط مبحث 9 مقررات ملى ساختمان و
2- امکان مدلسازى با آخرین ویرایش نرم افزار هاى سازه هاى 

(مطابق با آیین نامه هاى ایران و جهان)
3- حذف تیرچه دوبل در دهانه هاى بلندتر از 7متر

4- حذف تخته سه الیى (Plywood)، روانکننده، قالبهاى 
سنگین فلزى وافل، تیرچه پیش ساخته پلىاستایرن، سفال 

سقفى و روغن کارى قالب پالستیکى وافل
5– دهانه هاى به مراتب بزرگتر به طورى که در ساختمانهاى 
بلند مرتبه داراى طول دهانه حدود 13متر و در ساختمانهاى 

کوتاه مرتبه داراى طول دهانه بیشتر از 16متر مىباشد
6- تامین الزامات معمارى، کنترل ارتعاش سقف بدون نیاز به 
پیش تنیدگى، مقاوم در برابر زلزله ،حذف ستون هاى میانى  

و افزایش تعداد پارکینگ
7–دپوى وافلهاى پالستیکى در کمترین فضا، سهولت حمل، 

غیرماندگارى و قابلیت استفاده به دفعات زیاد
8– کاهش مصرف بتن و کاهش40درصدى آرماتور و بار مرده سازه 

9– ایمنى باال در برابر حریق ، سازگارى با محیط زیست 
10- قابلیت اکسپوز بودن سقف و حذف رابیتس کارى یا سقف کاذب

11- دسترسى آسان و عبور آزاد تاسیسات از سقف 
(( Flat )اجراى سقف به صورت کامال مسطح)12- حذف آویز تیر

13-یکپارچگى سقف و سازه، میتواند عملکرد یک طرفه یا دو 
طرفه دیافراگم سقف

14- بدون نیاز به زیرسازى پیچیده و سنگین یا داربست
15- بدون نیاز به پین و گوه قالبهاى پالستیکى وافل

16- سهولت اجرا و سرعت باالى اجرا 
درگیرى بیشتر دیوارها و تیغه ها با سقف به دلیل   -17

بودن سقف مشبک 

مزایاى انتخاب سقف هاى وافل  سهند سازه بتن در
پروژه ها :

15. No need for pin and wedge plastic waffle
16. Ease of implementation and high speed execution

17. Most of the walls and blades with the ceiling are involved because of the latticework of the ceiling



W 102 :کد 
L 90 X  W 90 X H 30 cm

Weight:  9 kg + 0.5
قابلیت مونتاژ با طول کمتر

-

W 104 :کد 
L 200 X  W 65 X H 25 cm

Weight:  15 kg + 0.5
قابلیت تولید و مونتاژ با طول کمتر

-

W 103 :کد 
L 80 X  W 80 X H 30 cm

Weight:  7.5 kg + 0.3
قابلیت مونتاژ با طول کمتر

-

 Slab thickness

Concrete consump�on
Performwork ( m3)

5 cm 7 cm 10 cm

0.122 0.138 0.162

 Slab thickness 

Concrete weight 
persquremeters ( kg) 

5 cm 7 cm 10 cm 

377.5 427.5 502.5 

Formwork Stem width
At bu�on ( cm )

Stem width
At top ( cm )

Stem width
At middle  ( cm ) Inside volume ( m3 )

W102 12.2 33.19 15.96 0.138

Slab thickness

Concrete consump�on
Performwork ( m3)

5 cm 7 cm 10 cm

0.094 0.106 0.125

Slab thickness

Concrete weight
persquremeters ( kg)

5 cm 7 cm 10 cm

376.8 426.8 501.8

Formwork Stem width
At bu�on ( cm )

Stem width
At top ( cm )

Stem width
At middle  ( cm ) Inside volume ( m3 )

W103 10 30.52 13.32 0.108

Slab thickness

Concrete consump�on
Performwork ( m3)

5 cm 7 cm 10 cm

0.152 0.178 216

 Slab thickness

Concrete weight
persquremeters ( kg)

5 cm 7 cm 10 cm

294.6 344.6 419.6

Formwork
Stem width

At bu�on ( cm )
Stem width
At top ( cm )

Stem width
At middle  ( cm )

Inside volume 
( m3 )

W104 11.03 19 13.4 0.234
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قابلیت مونتاژ با طول کمتر

W 105 :کد 
L 60 X  W 60 X H 18 cm

Weight:  3.5 kg + 0.5-

W 107 :کد 
L 95 X  W 95 X H 40 cm

Weight:  10 kg + 0.3
قابلیت مونتاژ با طول کمتر

-

قابلیت مونتاژ با طول کمتر

W 106 :کد 
L 60 X  W 60 X H 28 cm

Weight:  4 kg + 0.4-

Formwork Stem width
At bu�on ( cm )

Stem width
At top ( cm )

Stem width
At middle  ( cm ) Inside volume ( m3 )

W105 10 15.6 12 0.040

Slab thickness

Concrete consump�on
Performwork ( m3)

5 cm 7 cm 10 cm

0.042 0.049 0.059

 Slab thickness

Concrete weight
persquremeters ( kg)

5 cm 7 cm 10 cm 

291 341 416

Slab thickness

Concrete consump�on
Performwork ( m3)

5 cm 7 cm 10 cm

0.057 0.064 0.075

Slab thickness

Concrete weight
persquremeters ( kg)

5 cm 7 cm 10 cm

395.3 445.3 520.3

Formwork Stem width
At bu�on ( cm )

Stem width
At top ( cm )

Stem width
At middle  ( cm ) Inside volume ( m3 )

W106 10 17.89 13.03 0.060

Slab thickness

Concrete consump�on
Performwork ( m3)

5 cm 7 cm 10 cm

0.187 0.204 0.231

Slab thickness

Concrete weight
persquremeters ( kg)

5 cm 7 cm 10 cm

535.35 585.35 660.35

Formwork Stem width
At bu�on ( cm )

Stem width
At top ( cm )

Stem width
At middle  ( cm ) Inside volume ( m3 )

W107 16.2 31.15 22.53 0.186
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مجتمع مسکونى125  / 40000 مترمربع /  تهران، شیخ بهایى



مجتمع تجارى ادارى افست / 70000 مترمربع / تهران، خیابان دماوند

ETABS طبق آخرین  برنامه  را در محیط  مدلسازى کلى 
نقشه معمارى، انجام داده و مدلسازى سقف ها را به صورت 

SHELL یا MEMBRANE در نظر مى گیرم.
در مرحله بعد، نوع سیستم مقابله با زلزله و بارهاى ثقلى را 
تعیین و ضریب زلزله به صورت دقیق وارد میکنیم. سپس 
اعمال بارگذارى هاى مربوطه و نیز انتخاب آیین نامه به روز 
مطابق با استانداردهاى داخلى و بین المللى، سازه را تحلیل 

و طراحى مى نماییم.
المانهاى تیر، ستون و دیوار برشى را در بهینه ترین حالت 
مانند  اى  نامه  آیین  مهم  موارد  و  نموده  جانمایى  ممکن 

دریفت و پیچش را نیز درسازه رعایت مى کنیم. 
فونداسیون را  در محیط نرم افزار SAFE از لحاظ تنش        
و  نموده  به طراحى  اقدام  و سپس  پانچ، کنترل  برش  و 

میلگردهاى اصلى و تقویتى را از برنامه استخراج مى کنیم.
از آن  بررسى و کنترل شده و پس  لحاظ خیز،  از  سقفها 
نیاز  مورد  میلگردهاى  و  پذیرد  مى  طراحى سقف صورت 

سقف ها از برنامه SAFE استخراج  مى شود. 
با  المانها  کلیه  و  اى  سازه  هاى  نقشه  پایانى  مرحله  در 
لیستوفرهاى مربوطه را در محیط اتوکد ترسیم و سپس چاپ 

نهایى نقشه ها صورت مى پذیرد.

structural design and calculation of 
waffle slab system
The general modeling in the ETABS program 

environment according to the latest architectural map, 

and consider the modeling of the roofs either shell or 

MEMBRANE.

In the next step, we determine the type of system dealing 

with the earthquake and gravity loads and Enter the 

earthquake factor accurately then applying relevant 

loadings and also select up-to-date building code in 

accordance with domestic and international standards. 

Then we analyze and design the structure. Layout the 

beam, column and shear wall elements in the most 

optimal position possible and we also follow important 

building code such as drift and torsion in the structure.

Control the foundation in the SAFE software 

environment in terms of shear stress and punching and 

then we proceed to design and extract the main and 

reinforcing bars from the program.

The roofs are inspected and controlled in terms of 

deflection, and then the roof design is done and the 

required roof bars are extracted from the SAFE 

program.

In the final stage, structural map and all elements are 

drawn with the corresponding listofers in AutoCAD 

environment and then the final printing of the maps is 

done.

طراحى و محاسبات سیستم سقف  وافل



بوشهرمال / 70000 مترمربع / بوشهر، اتوبان خلیج فارسمجتمع مسکوبى ادیما / 80000 مترمربع / مازندران، نور



سقف وافل با توجه به قابلیت فنى بسیار مناسب، داراى روش 
اجراى ساده و بدور از هرگونه ساختار پیچیده اى مى باشد 
و مى توان با آموزش اولیه و تجهیزات قابل دسترس سقف را

اجرا نمود. 
اجراى سقف وافل در مقایسه با سایر دال هاى بتنى مجوف 
آسان تر صورت مى گیرد. زیرسازى سقف هاى وافل مشابه 
ایران، در  نامه بتن  سقف تیرچه و بلوك است و در آیین 
مورد  خصوصیات و نحوه اجرا این نوع دال بتنى توضیحاتى 

ارائه شده است.

خالصه اى از روش اجراى سقف وافل
در ابتدا پایه هاى اطمینان ( جک، اسکافلد، داربست و...) براى 

زیر سازى مورد نظر قرار مى گیرد.
سپس قالب هاى غیر ماندگار وافل سهند در تراز مورد نظر، 
کنار یکدیگر با توجه به نقشه چیده مى شوند. در مرحله بعد، 
آرماتور بندى با در نظر گرفتن محاسبات سازه انجام مى شود.

در مرحله آخر، پس از بتن ریزى بر روى سقف و به مقاومت 
رسیدن بتن در مدت معین، پایه هاى موقت را برداشته و قالب 

هاى وافل را به راحتى از زیر سقف جدا مى کنیم.

اجراى سقف وافل چه مزیتى دارد؟

What is the advantage of implementing
a waffle slab?

Waffle roof, due to its very suitable technical capability, 

has a simple method of execution and away from any 

complex structure and the roof can be implemented 

with basic training and available equipment.

Waffle roofs are easier to make than other concrete 

waffle slabs.

The substructure of waffle roofs is similar to that of 

beam and block roofs and in the concrete regulations 

of Iran, explanations are provided about the 

characteristics and method of implementation of this 

type of concrete slab.

A summary of how to make a waffle iron

First, the reliability bases (jacks, scaffolding, etc.) are 

considered for the substructure then the non-permanent 

molds waffle of Sahand are arranged next to each 

other in the desired level according to the map. In the 

next step, rebar binding is done by considering the 

structural calculations.

In the last step, after concreting on the roof and reaching 

the strength of the concrete in a certain period of time, 

we remove the temporary bases and easily separate 

the waffle molds from under the roof.



بزرگترین دهانهردیف

مجتمع خدماتى خلیج فارس
برج مسکونى ادیما

بوشهر مال
مجتمع ادارى تجارى افست

برج هاى دوقلو والیت
مجتمع مسکونى ریحان
مجتمع مسکونى 125

مجتمع پزشکى طالقانى
مجتمع رفاهى شریف
شهر فرش (تهران)
هتل آپارتمان سپید

مجتمع مسکونى قدیم
شهرك صنعتى برنز

شهرك ویالیى شریف
شهرفرش (اصفهان) 
مجتمع مسکونى یار

مجتمع تجارى سعادت
مجتمع تجارى رایان
هتل بزرگ آزادى نیر 

مجتمع مسکونى اتحاد
مجتمع مسکونى دوستان

مجتمع مسکونى ریحان
مجتمع تجارى ادارى جهان نما

مجتمع مسکونى سعادتیه
تاالر پذیرایى تاجیک
مجتمع مسکونى ملک
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نام پروژه

480000
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14000
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10000
8000
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Project Name

Persian Gulf Service

Odima Tower

Offset Administative
complex 

Bushehr  Mall

Velayat Twin Tower

Reyhan Building

125 Building

Taleghani Hospital

Sharif Mall

Carpet City (Tehran)

Sepid Hotel Appartmant

Qadim Building

Boronz Company

Sharif Villa Town

Carpet City (Isfehan)

Yaar Building

Saadat Commeciale

Raayan Building

Azadi Grand Hotel

Etehad Building

Dostan Building

Reyhan Building

Jahan nama Commeciale
Complex

Saadatie Building

Tajik Hall

Malek Building

Area
(square
 meter)

480000

70000

70000

60000

50000

40000

28000

26000

20000

20000

14000

13000

12000

10000

8000

7000

5700

5539

5400

4500

3400

80000

3250

3000

3000

3000

The biggest
crater

25

36

22

13

8

14

12

11

18

14

15

13

12

7

12.5

13

10

8

19

7.80

8

9.80

13

13

9

5-8

Row


