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 فوالدی عرشه کامپوزیت هایسقف معرفی

 سال از سقف اجرای سیستم این واقع در اما گذردنمی کشورمان در سقف نوع این رواج از زیادی مدت هرچند

 فوالدی سقف انستیتو توسط سقف این از برداریبهره و اجرا طراحی، برای صنعتی استاندارد یک تدوین با و ۹۱۹۱

(SDI) است شده ساختمان صنعت وارد رسمی طور به. 

 الزامات معرفی ضمن که چرا ساختمان سازی صنعتی راستای در است گامی فوالدی عرشه کامپوزیت هایسقف

 در مسکن و ساختمان تحقیقات مرکز توسط آن تأیید و المللیبین معتبر هاینامهآئین در آن اجرای هایروش و

 اب هاسقف مختلف انواع روش این از استفاده با شد اشاره که همانطور. باالییست اجرای سرعت دارای کشورمان،

 سقف این از خاصی نوع اجرای شیوه و هاویژگی به اینجا در ما که نمود اجرا توانمی را متفاوت حاالت و هاکاربری

 هایورق از استفاده با مختلف مقاطع» عنوان تحت( ۷-۵-۲-۹-۹۱ بند) ساختمان ملی مقررات دهم مبحث در که

 .پردازیممی است شده اشاره آن به «ایذوزنقه

 (Steel Sheet) هورقهای فوالدی پروفیل شد( 1

رق فوالدی گالوانیزه )هر دو طرف( باشد که برای ساخت آن وترین مصالح این نوع سقف میورق فوالدی شاخص 

 Coldبه روش نورد سرد ) Rol Formingهای میلیمتر را به وسیله دستگاه ۲/۹تا  ۸/۱های با ضخامت

Formingکنند به صورتی که در مقطع ورق حاصله هر موج به شکل یک ذوزنقه ( به حالت موجدار شکل دهی می

( Zinc Coatingبایست از ضخامت پوشش گالوانیزه )ع میشود. برای محاسبه مشخصات هندسی مقطدیده می

های باشد همچنین عرض متوسط کنگرهمیلیمتر می ۷۵ها )عمق کنگره( حداکثر صرف نظر نمود ارتفاع ذوزنقه

 میلیمتر باشد. ۵۱بایست کمتر از پرشده با بتن نمی

های خاصی از ذوزنقه های مختلف به حالتریتوان آنها را برای کاربها میضمن رعایت ضوابط موجود برای این ورق

بایست در جان خود )قسمت شیبدار ورق( دارای ها میهای جدیدی دست یابند. این ورقشکل داد تا به قابلیت

( بین فوالد و بتن را ایجاد نمایند. در طی مراحل Interlockهایی باشند تا درگیری )ها و برجستگیفرورفتگی

( آنها Deformationبایست دقت الزم برای جلوگیری از تغییر شکل )ها میاین ورق بارگیری، حمل و دپوی

 صورت گیرد.
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  (Stud Shear Connector) گل میخیا ( برشگیر 2

شود به جهت های خاصی که در این نوع سقف استفاده میبرشگیرها یا گل میخ 

نقاط قوت این نوع سقف محسوب نوع مصالح و روش خاص اجرا، یکی دیگر 

بسته به شکل ورق میلیمتر و ارتفاع آنها  ۲۱شود. قطر این برشگیرها حداکثر می

باشد و در نهایت حداقل ارتفاع گل میخ بعد از نصب که از باالی فوالدی متغییر می

 میلیمتر باشد. ۰۱شود نباید کمتر از گیری میای اندازهورق زوزنقه

 Stud Welderوسیله دستگاه جوش قوس الکتریکی خاصی که  ها بهاین گل میخ

واند تشود. این فرآیند جوشکاری میای جوش میشود به بال تیرهای سازهخوانده می

( و هم از روی ورق فوالدی Direct Attach Weldingای انجام گیرد )هم به صورت مستقیم روی بال تیر سازه

( قبل از قرارگیری گل میخ یک حلقه سرامیکی در محل جوش Through the Sheet Weldingانجام گیرد )

 ایجاد قوس الکتریکی محافظت نمایدگیرد تا از حوضچه مذاب ایجاد شده در لحظه قرارمی

 

 (Reinforcement) ( آرماتور3

 بایست اجرا گردد:وربندی در چهار مورد زیر میآرمات

 های ممتد و کنسول هامقاومت در برابر لنگر منفی در دهانه   -۹

 بارهای متمرکز یا بازشوها   -۲

 آرماتور حرارتی   -۹

 نظر شود.مقاومت در برابر لنگر مثبت در صورتی که از عملکرد کششی ورق فوالدی صرف   -۰

در صورتی که با استفاده از میلگردهای آجدار مرسوم و موجود در بازار صورت گیرد تا آرماتوربندی این سقف 

های آماده گیر )نسبت به سایر مراحل اجرای این نوع سقف( خواهد بود اما در صورت استفاده از مشحدودی وقت

(Fabric Reinforcementاین مرحله از اجرای سقف نیز با سرعت قابل قبولی صورت خواهد )  پذیرفت البته

 بایست مطابق با استانداردهای مربوطه ساخته، حمل و نصب گردند.های آماده میاین مش
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 ( بتن4  

ه با توجه به اینکه از بتن سبک یا بتن معمولی مقاومت فشاری بتن مورد استفاد

متر مربع متغیر باشد که با کیلوگرم بر سانتی ۹۱۱تا  ۲۱۱توانداز استفاده شود می

  توجه به نوع بارگذاری و مشخصات دهانه تعیین خواهد شد.

های ورق بایست به جهت کنگرهدر هنگام محاسبه مشخصات هندسی مقطع می

ها ای موجود دقت نمود چرا که در صورت عمود بودن کنگرهسازهفوالدی نسبت به تیر 

 نظر نمود.ای باید صرفبر تیر، از بتن موجود در زیر سطح فوقانی ورق ذوزنقه

میلیمتر کمتر باشد. با توجه به این موضوع در صورت  ۵۱ای نباید از ضخامت دال بتنی در باالی کنگره روق ذوزنقه

 خواهد بود. mm125مجموع ضخامت سقف  mm 75ا ارتفاع حداکثر استفاده از ورق فوالدی ب

یکی دیگر از راهکارهای سرعت بخشیدن به اجرای این سقف استفاده از بتن دارای فیبرهای پلیمری یا فوالدی 

(Fibre Reinforced Concreteمی )توان آرماتوربندی را در اکثر نقاط عرشه باشد که با استفاده از آن می

های مربوطه نامهبایست با دقت خاص و براساس آئینخذف نمود که البته تهیه، حمل و ریختن آن میفوالدی 

 باشد.

 سقف عرشه فوالدی یروش اجرا

 براساس و شده گرفته دهانه هر اندازه سقف اجرای جهت سازه شدن آماده از پس که است صورت این به کار روش

. خورد می وبرش شود می داده فرم کارخانه در الزم ورقهای مربوطه شده محاسبه بارگذاری و سقف دهانه طول

 ای برشگیر بعد مرحله در. گیرد می قرار سازه روی مربوطه دهانه روی بر سقف اجرای محل به انتقال از پس ورقها

 می کاریجوش سازه به جوش دستگاه از استفاده با یا و شده پرچ سازه به تفنگی کوب میخ از استفاده با میخها گل

 این. شود می ریزی بتن آماده و نصب ورقها روی بر آماده بندی مش یا و حرارت افت میلگردهای آن بعداز شود

 . نمود اجرا فرعی تیر یک با را متر5.2 بیشاز دهانه با کلی حالت در میتوان را سقف نوع

 مزایای سقف عرشه فوالدی

  می باشد. درصد کمتر از سقفهای معمول 01تا  01وزن و هزینه اجرای آن حداقل به میزان 

 .عملکرد مرکب سقف باعث کاهش وزن اسکلت می گردد 

  متر بدون نیاز به شمع بندی وجود دارد. 5/3امکان افزایش فاصله تیرها تا 

 .در این نوع سقف قالب بندی حذف شده و ورقهای عرشه در حین اجرا به عنوان قالب عمل می کنند 
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 ر کششی در این سقف نبوده و ورقهای عرشه پس ار گیرش بتن به عنوان فوالد کششی نیازی به آرماتو

 عمل خواهند کرد.

  ورقهای عرشه با توجه به ظرفیت باربری باالئی که دارند سکوی مناسبی برای پرسنل در حین اجرا می

 باشند.

  اشد.برابر بیشتر از سقفهای معمول می ب 01سرعت اجرا تا 

 .در این سیستم با توجه به حذف شمع بندی امکان بتن ریزی همزمان طبقات وجود دارد 

 .با توجه به شکل ورقها گرفتن ساپورت و عبور تاسیسات مکانیکی از زیر سقفها امکان پذیر می باشد 

 تن به نحو بسیار مناسبی انجام در این نوع سقفها نگهداری و عمل آوری بتن به دلیل حفظ کامل آب ب

 می گردد.

  در ساختمانهای صنعتی، پارکینگها و بطور کلی فضاهائی که نیاز به سقف کاذب ندارند، زیبائی ورقهای

 گالوانیزه سطح تمام شده یکدست و مناسبی را ایجاد می نماید. 

 ،نصب و جوشکاری کیفیت اجرا بسیار باال می باشد. به دلیل استفاده از تجهیزات مدرن در بخشها تولید 

 .فضای الزم جهت دپو و نگهداری مصالح به حداقل می رسد 

 .شاهد کاهش هزینه حمل و نقل مصالح خواهیم بود 

 

 
 

 

 


