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 مقدمه

و  مصالح، سبک سازی و حذف ، سرعت باالی اجراهای جدیدمهم در اجرای ساختمان به روش یکی ازفاکتورهای

توجه  است که در تمامی دنیا بسیار مهمسبک سازی و اجرای سریع دو اصل  باشد.گیر و پرهزینه میوقت قدیمیهای روش

د تا بتوانند انمه تالش خود را بر آن داشتهانی همعماران و تولیدکنندگان مصالح ساختم ،مهندسینویژه به آنها شده است و 

ای پیاده سازند تا وزن سازه به حداقل رسیده و صنعتی سازی بیشترین سرعت و طرح و نقشه کنند روانه بازار تی رامحصوال

 .داشته باشددر امر ساخت و ساز را 

قف اجرای س باشد. اگر درمی سازه ، سقفای در سرعت ساخت داردهای ساختمان که تاثیر فوق العادهیکی از بخش

ز سقف عرشه فوالدی یکی ا شود.می کوتاه و بسیار مناسبی اجــــراپروژه در دوره زمان  های نوین استفاده شود،از روش

 .پیدا کرده استبسیار زیادی در دنیا  مندانعالقهکه امروزه  است سقفهای نوین اجرای روش

را الب بندی اجای شکل آجدار بدون استفاده از میلگرد و حذف قانیزه ذوزنقههای گالوسقف عرشه فوالدی با ورق

برابر  02 کمتر و سرعت اجرای این سقف حدود درصد 01تا  91د های مشابه حدووزن این سقف نسبت به سقف شود.می

 باشد.مانند دال بتنی و تیرچه بلوک می تداولهای مبیشتر از سقف

 

 معرفي سقف عرشه فوالدي

گذرد اما در واقع این سیستم اجرای سقف از سال هر چند مدت زیادی از گسترش این نوع سقف در کشورمان نمی

 SDIو با تدوین یک استاندارد صنعتی برای طراحی، اجرا و بهره برداری از این سقف توسط انستیتو سقف فوالدی  0393

 به طور رسمی وارد صنعت ساختمان شده است.

های عرشه فوالدی بدلیل سرعت باالی آن زیاد شده است. این نوع سقف جدیدا تمایل به اجرای سقفدر کشور ما نیز 

جرا های اسکلت بتنی نیز با اتخاذ تدابیری قابل اباشد ولی در ساختمانهای اسکلت فلزی میدر اصل، مخصوص ساختمان

از یلی از برنامه زمانی اراهه شده عقب افتاده است و نیهایی که پیمانکار به دالباشد. استفاده از این نوع سقف در پروژهمی

های زینهباشد، بعنوان یکی از بهترین گبه اتمام کار در بازه زمانی کوتاه است یا درجاهایی که نیاز به سرعت انجام کار می

 گیرد. اصلی مورد توجه قرار می

 اجزاي سقف هاي عرشه فوالدي در ساختمان هاي فلزي و بتني

 هاي فوالديورق -0

س ای فرم داده شده و سپهای عرشه فوالدی ابتدا در کارخانه بصورت ذوزنقههای گالوانیزه مورد استفاده در سقفورق

تواند دارای ابعاد مختلفی باشد. ولی معموال ضخامت آن ها بسته به نوع سفارش میشود. این ورقبه محل کار منتقل می

های سقف ها بسته به طول دهانهمیلیمتر است. طول این ورق 309ض مفید ورق فرم داده شده میلیمتر و عر 2/0تا  8/1بین 



 

 

  

 سقف عرشه فوالدي

 
 4صفحه:  REV SEQ TYP DIS CAT PRJ DEP پروژه:

 39 خرداد        10

 
است  هاییها دارای تو رفتگی و برآمدگیشود. این ورقسازه در کارخانه برش داده شده و سپس به محل کار منتقل می

 گردد.که باعث درگیری بهتر بتن و ورق و در نتیجه عملکرد یکپارچه و بهتر سقف می

 
 : ورق فوالدي مورد استفاده در سقف عرشه فوالد0 شکل

 هاي اسکلت فلزي(ها )مخصوص سازهبرشگيرها و گلميخ  -0

داری ورق ها دارند. با نصب برشگیرها و یا گلمیخ ها، پایها، وظیفه انتقال برش را از دال بتنی به تیرچهبرشگیرها و گلمیخ

تریکی به وش قوس الکدستگاه جها توسط گلمیخشود. تری برای کار در طبقات ایجاد میشده و فضای مطمئنها بیشتر 

 .شوندای جوش میبال تیرهای سازه

 
 نحوه اتصال ورق توسط گلميخ به تير فوالدي: 0 شکل

ه های مخصوصی کاین برشگیرها با استفاده از میخ ؛شکل نیز استفاده نمود Lتوان از برشگیرهای ها میبجای گلمیخ

 گردند.شود به بال تیر متصل میتوسط تفنگ میخکوب شلیک می
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 وسايل اتصال جهت انتقال برش از دل به تير: 0 شکل

 آرماتور -0

 الف( آرماتور افت و حرارت

خورد. در عملیات بتن ریزی در سطح وسیع، بتن مدتی پس از گیرش و سخت شدن، دچار جمع شدگی شده و ترک می

همین دلیل  گردد. بهآید که آن هم باعث ترک خوردن بتن میهایی در آن بوجود میهمچنین بدلیل تغییر دمای بتن، تنش

 میلیمتر هستند. 8. این آرماتورها معموال میلگرد با قطر ها باید از آرماتورهای افت و حرارت استفاده نموددر سقف

 
 آرماتور حرارتي سقف عرشه فوالدي :4 شکل

 ايب( ميلگردهاي سازه

در  .روده کار ب میتواند این میلگرد های بسته به نوع طراحی و نوع اسکلت سازه )فلزی یا بتنی( در جاهای مختلف سقف

شکل  Tلت فلزی، معموال طراحی طوری است که ورق های فلزی، نقش میلگردهای کششی در پایین مقاطع های اسکسازه
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های ورق اسکلت بتنی، در تمام شیارهایهای اما در سازه .کند و نیازی به میلگرد کششی نیستایفا میبتنی ایجاد شده را 

 .دارد یلگردها بستگی به طول دهانهاین م اندازه و فاصلهشود. دهانه از میلگرد کششی استفاده میدرصد وسط  59فلزی در 

 
 ميلگرد تقويتي در سقف عرشه فوالدي :5 شکل

ن در کشش، ضعف بت منفی و لنگر خمشیفلزی، در محل اتصال سقف به تیر، به دلیل وجود  حتیدر سازه های بتنی و 

 باشددر قسمت باالی دال که تحت کشش میاین میلگردها را باید  نمود؛منفی استفاده  خمشیهای بایست از میلگردمی

 .گاهی باشددال بتواند پاسخگوی لنگر منفی تکیهقرار داد تا 

 
 گاهيميلگردهاي منفي تکيه :6 شکل

 .منفی، باید از میلگردهای تقویتی در باالی دال استفاده کرد لنگردلیل وجود ها(، به ها )طرههمچنین برای اجرای کنسول

 .اشته باشندرا ددارای طول مهاری کافی برای انتقال تنش  طوری باشد که این میلگردها باید نحوه تعبیه، طول و میزان خم

 U یی میلگردهابه سقف باید از یک سرد، در محل اتصال دیوار برشی نباشهایی که دارای دیوار برشی میدر سازه

های آن روی شکل را دور میلگردهای دیوار برشی انداخته و شاخک Uبه این صورت که میلگردهای  نمودشکل استفاده 

های ناشی حیه مطمئن و قوی برای انتقال تنشو بعد از بتن ریزی و درگیری بتن و میلگردها، یک نا دهندقرار میدال سقف 

 خواهد شد.برشی، ایجاد  از نیروی زلزله از سقف به دیوار
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 نحوه اتصال سقف عرشه فوالدي به ديوار برشي: 7 شکل

شکل که یک سر آن در سقف و سر دیگر آن در دیوار برشی)به صورت قاهم(  Lتوان از میلگردهای کار میجای این ب

 استفاده نمود.

 
 شکل اتصال سقف به ديوار برشي Lميلگردهاي  :8 شکل

 بتن -4

های با مقاومت و نباید از بتن سبک و بتن استها رشه فوالدی، همانند بتن دیگر سقفهای عبتن مورد استفاده در سقف

 .شودفشاری پایین استفاده 
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 توان از سقف عرشه فوالدي استفاده نمودمواردي كه مي

 های مختلف از جلمه:سازهاستفاده در سقف عرشه فوالدی برای 

 با صفحات سیمانی سبک LSF و  LGS ،PBS ،CSF مانندهای صنعتی پیش ساخته سبک سازه. در 0

 های اسکلت فلزی سبک و سنگین )مدرن، سنتی، صنعتی و نیمه صنعتی(برای سازه. 2

 قفحجم بتن س کم کردنهای اسکلت بتنی با حذف قالب بندی، تیرچه، بلوک و برای سازه. 9

 تواند مورد استفاده قرار گیرد.می

 

 مزاياي سقف عرشه فوالدي

 اجرا یسرعت باال -

 درصد صرفه جویی در مصرف فوالد اسکلت سازه 91تا  21 کاهش تیرهای فرعی به حداقل -

 کاهش وزن سقف، اسکلت، فونداسیون و در نهایت کاهش وزن سازه -

باشد؛ این درحالی است بع مییلو گرم بر متر مرک 201سانتیمتر حجم بتن رویه  8با  وزن بار مرده این پروفیلتوجه شود 

. باشدکیلوگرم می 901تیرچه بلوک  هایکیلو گرم و سقف 251وزن سقف کامپوزیت سنتی با همین خصوصیات فنی  که

 درصد سبکتر از  41بنابراین استفاده از این سقف موجب می شود که 

 باشد. درصد سبکتر از سقف های کامپوزیت سنتی 22و  های تیرچه بلوکسقف

 درصد صرفه جویی در مصرف بتن سقف 21تا  09 -

 بصورت هم زمانهای ساختمان اجرا و عملیات بتن ریزی کلیه سقفامکان  -

 آسیب دیده جاهایعبور آسان وسالم تاسیسات از زیر سقف وهمچنین تعمیر وتعویض بسیار راحت  -

 های جاری کارگاهه هزینهکاهش قابل توج -

 شود.درصد در مصرف میلگرد صرفه جویی  51تا  01 شودتوسط ورق که موجب می تأمین میلگرد کششی سقف -

 یک سکوی فوالدی با ایمنی باال در زمان اجرای سقف ایجاد -

 در نتیجه افزایش ارتفاع مفید در طبقات کاهش ضخامت سقف و -

 یکنواخت در زیر سقف ایجادسطح -

 انعطاف پذیری با هر نوع طراحی از لحاظ معماری وکاربری -

 امکان اجرا بر روی هر نوع سازه فلزی -

 و استفاده از چهار تراش نیاز به شمع گذاری عدم -

 قابلیت اجرا در انواع شرایط محیطی و آب و هوایی -

 حذف عملیات کفراژبندی و دکفراژ -

 های معماریمنطبق با نقشه ها و رایزاهااجرای بدون مانع داکت -

 حمل آسان و نیاز به حداقل فضا برای دپو و نگهداری -
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 در اجرا آن کنترل یتو قابل ، انجام تمیز کاردقت باال -

 روند اجراي سقف عرشه فوالدي

 اسکلت فلزي

 و مشخص شدن باشدکه پس از طراحی سقفصورت می به این های اسکلت فلزیدر ساختمان روند اجرای سقف

 ه ومختلف تهی هایاری صفحات برروی دهانهذنقشه های شاپ جهت جاگ بر اساس ضخامت ورق، فواصل تیرهای فرعی

وژه ارسال توسط ماشینهای حمل بار به محل پر پس از تولید صفحات بسته بندی شده شود.دستور تولید به کارخانه داده می

 بق نقشهط سپس صفحات بر روی تیرها شود.قف قرار داده میبه وسیله جرثقیل بر روی اسکلت در ترازهای مختلف س و

بال  از روی یا گل میخها هادر مرحله بعد برشگیرد. گردثابت می های مخصوص در جای خودبوسیله پرچ پخش شده و

جوش قوس ) به سازه پرچ شده و یا با استفاده از دستگاه جوش )هیلتی(تیرهای فرعی با استفاده از میخکوب تفنگی ها وپل

 برداری وبا توجه به اینکه این برشگیرها نقش مهمی در ایمنی سقف حین بهره .شودبه سازه جوشکاری می الکتریکی(

ها باید توسط همچنین نصب گل میخ و گیرد بایست دقت کافی صورتدر انتخاب گل میخ می هنگام زلزله ایفا میکنند

آرماتورهای حرارتی مورد نیاز سقف بصورت شبکه مش آرماتور بسته  پس از نصب گل میخ افراد متخصص انجام شود.

توسط گروه  بتن صورت گرفته و های آمادهپمپ بر روی سقف سپس بتن ریزی با گردد.شده و سقف آماده بتن ریزی می

ه . الزم بشدسانتیمتر با 9بایست بزرگتر از ای میو ضخامت بتن باالی ورق ذوذنقه شودبتن ریزی بر روی سقف پخش می

حفظ شده  امالک لذا شیره بتن بعداز بتن ریزی دهندمیقالب سقف را تشکیل  ،به اینکه صفحات فوالدی ذکر است با توجه

 و دآیتری به عمل میدر شرایط ایده آل دهد،آب خود را تنها از یک طرف از دست می بتن سقفبا توجه به اینکه  و

 .خواهد بوددارای مقاومت بهتری 

 

 هابراي نصب گلميخ  stud welderدستگاه  :9شکل 
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 هاي فوالدي روي بال تيرها)ميخکوب( براي نصب ورقHilti دستگاه  :03 شکل

 

 يفوالد عرشه جنس از سقف با يفلز اسکلت ساختمان:00شکل 
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های فوالدی وجود دارد، با استفاده از آویز از های ورقکه امکان ریختن بتن تازه از ذوذنقه سازه کناری تیرهایدر 

 شود.ریخته شدن بتن تازه جلوگیری می

 
 قالب بندي لبه هاي سقف عرشه فوالدي :00 شکل

 اسکلت بتني

 و مشخص شدن فواصل تیرهای فرعی پس از طراحی سقففلزی  هایهای اسکلت بتنی ابتدا باید مانند سازهدر سازه

 پس از .شودبه کارخانه داده  خرید سفارش مختلف تهیه و هایاری صفحات برروی دهانهذهای شاپ جهت جاگنقشه

 بستهای بتنی به دلیل نیاز به تکیه گاه برای دارگردد. در سازهمی به محل پروژه ارسال تولید صفحات بسته بندی شده

ت مشخصه ها و رسیدن به مقاومتیرها باید هر طبقه را پس از اجرای طبقه زیرین اجرا کرد. بنابراین باید پس از اجرای ستون

های موقت استفاده نمود. پس از شمع بندی و اجرای قالب بندی تیرها را انجام داد. برای اجرای تیرها باید از شمعقالب

 ر جای خود قرار داده میشود.بندی تیرها، میلگردهای تیرها را د

در مرحله بعد باید ورق های فوالدی را در جای خود قرار داد و سپس میلگردهای حرارتی و تقویتی را در جای خود 

ری ها نیز باید با دوربین نقشه برداهای فلزی انجام داد. محل دقیق خط تراز قالبقرار داد و بتن ریزی سقف را مانند سازه

 کنترل شود 

 


