
 

 
 

                                               

  

  معرفي انواع سقف                                              

  )فلزي(مخصوص سازه                               

  عرشه فوالديسقف                                                      

             

                                              

                                                                    

                                   

  احسان بهلولي                                                               

  

    ١٣٩٧پاييز                                                                  



 

 

                                                                                                                                     
 معرفي سقف هاي عرشه فوالدي

  

اي شكل  هاي فوالدي گالوانيزه ذوزنقه هايي هستند كه با استفاده از دو عنصر ورق هاي عرشه فوالدي سقف سقف

شود و البته با  ها متمايز مي گيرد از ساير سقف ها مورد استفاده قرار مي تحتاني و برش گيرها كه در اين نوع سقف

هاي اصلي  شود . از بخش و بتن ريزي بر روي اين ورق فوالدي، اين نوع سقف اجرا مياستفاده از آرماتوربندي 

 د.هاي كامپوزيت عرشه فوالدي بايد به تيرهاي فرعي مورد نياز در بين تيرهاي اصلي سازه اشاره نمو سقف

براي  بتني (عرشه فوالدي) ، يكي از اقتصادي ترين روش هاي ساخت سقف -سيستم هاي مركب دال فوالدي 

ساختمان ها ، شناخته شده اند . اين سيستم از مقاطع مختلط دال بتن مسلح بر روي ورق هاي ذوزنقه اي كه به 

 . تيرها و شاه تيرهاي فوالدي متصل مي شوند ، تشكيل شده است

قف و عملكرد مختلط دال بتن مسلح فوقاني و ورق فوالدي ذوزنقه اي تحتاني ، نقش به سزايي در تامين صلبيت س

رفتار مطلوب برشي آن خواهد داشت . اين سقف در مقايسه با سقف هاي مرسوم در اسكلت هاي فوالدي ساختمان ها 

 . از وزن كمتري برخوردار است

استفاده از عرشه هاي فوالدي در سقف هاي كامپوزيت سرعت اجراي سقف را بطور فوق العاده اي افزايش مي دهد كه 

 .رعت باعث كاهش هزينه هاي جاري و تمام شده مي شوددر پروژه هاي بزرگ اين س

در اين نوع سقف ، ورق گالوانيزه ذوزنقه اي آجدار به عنوان قالب بتن ريزي در سقف باقي مانده و با بتن به صورت 

متر و باالتر بدون شمع بندي مي گردد .  ٤مركب نقش سازه اي ايفا مي كند كه باعث افزايش دهانه هاي تير ريزي تا 

همچنين طبق ضوابط مبحث دهم مقررات ملي ساختمان با استفاده از گلميخ استاندارد ورق به تير جوش مي خورد 

 د.كه استاندارد ترين روش اجرا مي باش

لگرد و حذف قالب سقف عرشه فوالدي(متال دك) با ورق هاي گالوانيزه ذوزنقه اي شكل آجدار بدون استفاده از مي

درصدكمتر مي باشد و سرعت اجراي  ٦٠تا  ٣٠بندي اجرا مي شود . وزن اين سقف نسبت به سقف هاي مشابه حدود

   مي باشد تيرچه بلوكو  دال بتنيبرابر بيشتر از سقف هاي معمولي مانند  ١٢اين سقف حدود

از آن نياز به كف سازي و پوكه ريزي  بتن ريزي در اين سقف از سطح بسيار صاف ويكپارچه برخوردارست كه پس

 شد.نمي باشد وبا سرعت باال آماده عمليات نازك كاري مي با

در اين سيستم،قالب بندي كه يكي از مشكالت اجرايي ساختمان مي باشد ، حذف گرديده و اجراي سقف را با سرعت 

يساتي به صورت يكجا نسبت به بتن ريزي باال عملي مي كند و اين امكان وجود دارد كه بعد از تكميل شبكه هاي تاس

  . تمام سقف وطبقات اقدام نمود .نصب ورقه ها بدون جوشكاري و فقط باميخ هاي فوالدي انجام مي شود
  

 ١صفحه 



 

 

                                                                                                                                     

   
  اجزاي تشكيل دهنده سقف 

  ورق گالوانيزه ١_ 
ذوزنقه اي فرم داده مي ميليمتر كه به شكل  ٢.١الي  ٨.٠ورق گالوانيزه يا عرشه فوالدي ورقي است به صخامت حدود 

شاخص ترين مصالح  .شود. فرم دهي اين ورق ها به روش نورد سرد و بوسيله دستگاههاي مخصوص انجام مي شود
 ٢/١تا  ٨/٠در ضخامتهاي ( Cold Forming) اين سقف ورق فوالدي گالوانيزه مي باشد كه به روش نورد سرد

مخصوص و در طرح هاي متنوع به فرم ذوزنقه اي شكل دهي مي ميليمتر با استفاده از دستگاههايي با غلطكهاي 
شوند . مي بايست سطح ورق داراي برجستگي هايي باشد تا با آجدار كردن سطح ورق پيوستگي كافي بين ورق 

 .گالوانيزه و بتن را ايجاد نمايد تا به عنوان فوالد كششي عمل نمايد
ورق) نيز داراي فرورفتگي ها و برجستگي هايي باشند تا تا با اين ورق ها مي بايست در جان خود (قسمت شيبدار 

آجدار كردن سطح ورق پيوستگي كافي بين ورق گالوانيزه و بتن را ايجاد نمايد تا به عنوان فوالد كششي عمل نمايد. 
اد اين برجستگيها و فرورفتگيها نيز در حين عمليات فرمينگ توسط دستگاهها در سطح ورق گالوانيزه خام ايج

 ميشود. در طي مراحل بارگيري، حمل و دپوي اين ورق ها مي بايست دقت الزم براي جلوگيري از تغيير شكل
(Deformation )آنها صورت گيرد.   

 

                        
  

  ٢صفحه 



 

 

                                                                                                                                    
  ميخ و چاشني٢_ 

ثر به منظور جلوگيري از جابجايي و بلند شدگي ورقها، ورق هاي فوالدي شكل داده شده مي بايست در فواصل حداك 
پس از چيدن ورق ها و پوشش دهانه      ميليمتر به مقطع فوالدي و ساير اعضاي تكيه گاهي مهار شوند. بنابراين ٤٥٠

ها، به وسيله ي دستگاه هاي ميخكوب مخصوص، ورق ها را در محل نشيمن روي تيرهاي سازه اي ثابت كرد. اين 
ن ورق ها انجام گيرد تا ورقهاي چيده شده ازمحل خود مرحله مي بايست به صورت همزمان يا بالفاصله بعد از چيد

  .جابجا نشوند
 

  گل ميخ  ٣_ 
گل ميخها در واقع رابط ميان ورق گالوانيزه و بتن هستند تا بتوانند از لحاظ سازه اي يكپارچگي عملكرد برشي را  

ميليمتر و ارتفاع آنها  ٢٠تامين كنند و در واقع همان نقش برشگيرها را ايفا ميكنند. قطر اين برش گير ها حداكثر 
حداقل ارتفاع گل ميخ بعد از نصب كه از باالي ورق ذوذنقه اي بسته به شكل ورق فوالدي متغيير است و در نهايت 

اين گل ميخ ها بوسيله دستگاه جوش قوسي الكتريكي خاصي  .ميليمتر باشد ٤٠اندازه گيري مي شود نبايد كمتر از 
ناميده مي شود به تير هاي سازه اي جوش مي شوند. اين فرايند جوشكاري مي تواند هم  ( Welder Stud ) كه
 the Through) ورت مستقيم روي بال تير سازه اي  قبل از قرارگيري گل ميخ با ايجاد يك حلقه سوراخ در ورقبص

Welding Sheet)  و هم از روي ورق انجام گيرد. ضمناً سراميـكي در محل جوش قرار مي گيرد تا از حوضچه
استاندارد توليد گل ميخ برشگير ، روش  تنها روش .مذاب ايجاد شده در لحظه ايجاد قوس الكتريكي محافظت نمايد

فورج سرد مي باشد كه توسط ماشين آالت مخصوص و مواد اوليه با آلياژهاي مرغوب قابل توليد است . ساير روشهاي 
غير استاندارد توليد ،نظير فورج گرم يا ريخته گري بدليل استفاده از مواد اوليه نامرغوب و يا ضايعاتي داراي استحكام 

توجه داشته باشيد كه نام يا برند شركت توليد كننده  .و به تبع آن موجبات ناپايداري سازه را فراهم مي سازدپايين 
طلوع صخره “ گل ميخ مي بايست بر روي آن حك شده باشد. به عنوان مثال در شكل باال گل ميخ مربوط به شركت 

ده از گل ميخهاي غيراستاندارد ميتواند عملكرد اين نوع توليد و توزيع مي گردد. استفا( B R) مبوده كه با آر“ سازان 
  .از سقف را مختل نمايد، لذا ضروري است به اين موضوع دقت كافي صورت پذيرد

 

                             
  ٣حه صف



 

 

                                                                                                                                                       
 فالشينگ٤_ 

محل قرار گيري فالشينگ در لبه سقف عرشه فوالدي مي ياشد كه قبل از سفت شدن بتن نقش قالب را ايفا مي كند  
وپس از سفت شدن بتن اين قطعه مانند ورق سقف عرشه فوالدي كه با استفاده از طراحي دقيق در استحكام نقش 

ختي بيشتر بتن مي گردد همچنين باعث زيبايي مهمي دارد نقش مهم خود را ايفا مي كند كا باعث پيوستگي ويكنوا
پس از نصب ورق ها به جهت جلوگيري از خروج بتن اطراف سقفها، دور باز شوها و كناره  . پس از بتن ريزي مي شود

 .شكلي در اطراف سقف نصب مي گردد L هاي راه پله ها مطابق جزئيات زير ورقهاي گالوانيزه

      
 

 آرماتور ٥_ 

هاي معتبر، براي جلوگيري از ترك خوردگي بتن بايستي از شبكه ميلگرد حرارتي استفاده نمود. نوع مطابق آيين نامه 
و فاصله ميلگرد هاي اين شبكه از سطح فوقاني دال ، به ضخامت دال بستگي دارد. معموال به دليل افزايش سرعت 

يكي ديگر از راهكارهاي سرعت بخشيدن به  .اجرا از مش آماده ميلگرد به جاي ارماتوربندي در محل استفاده مي شود
مي باشد كه ( Concrete Reinforced Fibre) اجراي اين سقف استفاده از بتن داراي فيبرهاي پليمري يا فوالدي

با استفاده از آن مي توان آرماتوربندي را در اكثر نقاط عرشه فوالدي خذف نمود كه البته تهيه، حمل و ريختن آن مي 
  .خاص و براساس آئين نامه هاي مربوطه باشدبايست با دقت 

                 
  ٤صفحه 



 

 

                                                                                                                                    
  بتن٦_  

در آخرين مرحله از اجراي سقف مطابق مشخصات فني مربوطه بتن سقف در طبقات اجرا شده و عمليات تسطيح  
ميليمتر كمتر باشد.در سطوح  ٥٠نهائي انجام مي گيرد. ضخامت دال بتني در باالي كنگره ورق ذوزتقه اي نبايد از 

براي تسطيح و ليسه اي كردن كف،پاركينگ ساختمان، سوله،كارخانه،جايگاه سوخت و محوطه ها از دستگاه بزرگ 
ماله پروانه برقي و بنزيني به صورت كامالً صاف و يكدست بدون كوچكترين پستي و بلندي با سرعت باال استفاده مي 

 .شود
 

  نحوه اجراي كلي
هاي خريد) جهت جاگزاري  هاي شاپ (نقشه پس از طراحي سقف و مشخص شدن فواصل تيرهاي فرعي، نقشه

 .شود كارخانه داده ميهاي مختلف تهيه و دستور توليد به  صفحات برروي دهانه

، به كمك نيروي  هاي كامپوزيت پس از انتقال به كارگاه و دپو در يك فضاي كوچك : ورق دپو و انتقال به طبقات
 .شود هاي مختلف طبقات منتقل مي انساني و بدون نياز به ماشين آالت و تنها با كمك يك باالبر به تراز

نر و مادگي هستند كه براحتي توسط نيروي انساني نيمه  هاي شامل گيرهها  : اين عرشه هاي فوالدي گذاري عرشه جا
 شود و سرعت كار به طرز ، رفت و آمد در طبقات بسيار ساده مي شوند و پس از اين مرحله ماهر در يكديگر چفت مي

  يابد. اي افزايش مي قابل مالحظه
 ثابت جهت. است ممنوع ها عرشه كردن ثابت زمان ات ها عرشه روي بر فعاليت هرگونه انجام و رفتن راه بارگذاري،  

 .كنند ها پرچ مي ه بال تيرب را ها عرشه هيلتي دستگاه از استفاده با ها عرشه كردن

اند، براي اتصال اين دو، از گل ميخ  هاي فوالدي برروي تيرها قرار گرفته : در محلي كه عرشه ميخ نصب ميلگرد و گل
باعث كاهش وزن تيرهاي فوالدي مصرفي خواهد شد. با توجه به اينكه اين برشگيرها (گل شود و اين عمل  استفاده مي

بايستي دقت  كنند، در انتخاب گل ميخ مي ) نقش مهمي در ايمني سقف حين بهره برداري وهنگام زلزله ايفا مي ميخ
است در اين مرحله (پس از ها بايد توسط افراد متخصص انجام شود. بهتر  ميخ كافي صورت گيرد و همچنين نصب گل

نحوه  "كنترل كيفي و فاكتورهاي تعيين كننده"ها انجام شود. در بخش  ميخ ميخ اول) كنترل گل گل ٥٠تا  ٤٠اتصال 
 .ها ارئه شده است ميخ كنترل گل

 هاي ميخ آرماتورهاي حرارتي مورد نياز سقف بصورت شبكه مش آرماتور بسته شده و فالتينگ (قالب پس از نصب گل
هاي اجرايي سقف عرشه فوالدي نشان داده  گردد. در شكل هاي زيردتايل ريزي مي دور) اطراف نصب و سقف آماده بتن

  .شده است
  
  
  
  
  

  ٥صفحه 



 

 

                                                                                                                                    
شود، ضخامت كم دال و يكنواختي سطح صفحات موجب خروج  ريزي انجام مي ريزي: پس از اتصال ميلگردها، بتن بتن

 ٥٠داشت ضخامت بتن از روي باالترين سطح ورق نبايد كمتراز  شود. بايد توجه تر شدن اجرا مي سريع هوا و ساده
ميليمتر باشد. الزم بذكر است با توجه به اينكه صفحات فوالدي قالب سقف را تشكيل داده اند لذا شيره بتن بعد از 

  .شدبا آيد و داراي مقاومت بهتري مي تري به عمل مي آل ريزي كامالً حفظ شده و بتن سقف در شرايط ايده بتن

  

                          
  

  در مورد سقف عرشه فوالدي  ٠١مالحظات و محدوديت آيين نامه مبحث 
ميليمتر باشد. پهناي متوسط كنگره هاي پر شده از  ٧٥ارتفاع اسمي ورق هاي فوالدي شكل داده شده نبايد كمتر از 

روي ان كليك نمائيد ورق هاي فوالدي براي مشاهده تصوير با كيفيت بهت بر  .ميليمتر باشد ٥٠بتن نبايد كمتر از 
شكل داده شده را مي توان در روي تيرهاي فوالدي تكيه گاهي از هم جدا كرد تا در روي بال مقطع فوالدي يك 

ميليمتر به مقطع فوالدي متصل  ٢٠ورق ها توسط گل ميخ هاي برشگير با قطر حداكثر  .ماهيچه بتني تشكيل شود
  شوند.

در هر حال  .گل ميخ ها بايد از طريق ورق فوالدي شكل داده شده يا به طور مستقيم به مقطع فوالدي متصل شوند 
پس از نصب، ارتفاع گل ميخ ها از باالي ورق فوالدي شكل داده  .گل ميخ ها بايد روي بال مقطع فوالدي ذوب شوند

  .ميليمتر باشد ٤٠شده نبايد كمتر از 
حداقل فاصله مركز تا مركز گل ميخ ها در امتداد  .ميليمتر باشد ١٥ميخ ها نبايد كمتر از  پوشش بتن بر روي گل

  .برابر قطر گل ميخ ميباشد ٤محور طولي تير و در امتداد عمود بر محور طولي تير 
  .نمايدميليمتر تجاوز  ٨٠٠برابر ضخامت كلي دال بتني يا  ٨حداكثر فاصله مركز به مركز بين گل ميخ ها نبايد از 

ميليمتر باشد ورق هاي فوالدي  ٥٠ضخامت دال بتني در قسمت فوقاني ورق فوالدي شكل داده شده نبايد كمتر از 
اين مهارها  ميليمتر به مقطع فوالدي و ساير اعضاي تكيه گاهي مهار شوند . ٤٥٠شكل داده شده در فواصل حداكثر 

و جوش هاي نقطه اي يا هر راهار ارائه شده توسط مهندس  مي توانند گل ميخ هاي برشگير، تركيبي از گل ميخ ها
  .طراح باشد

  
  ٦صفحه 

  



 

 

                                                                                                           فوالدي عرشه سقف مزاياي

  سرعت

زمان اجراي سقف ها ، عدم نياز به  %٥٠متر مربع در يك روز) ، كاهش بيش از  ١٠٠٠تا  ٥٠٠سريعترين نوع (تحويل 
  .شمع گذاري ، نصب آسان ، امكان بتن ريزي همزمان چند سقف ، حذف عمليات قالب بندي و باز كردن مجدد

 سبك بودن

، صرفه جويي در    %٧٠تا  ٤٠، صرفه جويي در فوالد سازه فلزي  %٣٠تا  ١٠از بار مرده سقف %٢٥كاهش حدود 
متر مربع در  ٢٥٠٠، صرفه جويي در مصرف بتن ، امكان حمل ورق عرشه فوالدي تا   %١٥تا  ١٠مصرف ميلگرد سقف

 .يك تريلر

  صرفه اقتصادي

درصدي در هزينه اجراي اسكلت ، بازگشت سريع سرمايه ، كاهش هزينه هاي باالسري نظارت و  ٥٠كاهش بيش از 
 .اجراتخصيص حداكثري وام صنعتي سازي ، كاهش هزينه هاي كارگاهي

  استاندارد

، يكپارچگي و صلبيت بيشتر ديافراگم سقف ،  E tabs بهترين نوع سقف كامپوزيت و قابل طراحي در نرم افزار
استفاده ار برشگيرهاي استاندارد مطابق اصل دهم مقررات ملي ساختمان با سرعت نصب باال و سهولت اجرا كه 

 . جايگزين ناوداني و برشگيرهاي سنتي ميباشد

  مدرن بودن

عملكرد عرشه با مقاومت كششي باال ، طراحي منعطف باتوجه به ضخامت هاي مختلف ، افزايش اصطكاك بتن و ورق 
فوالدي به جهت فرم خاص عرشه فوالدي ، امكان بكارگيري عايق هاي صوتي و حرارتي ، زيرنماي زيبا جهت 

  .عمر مفيد و طوالنيپاركينگ هاي طبقاتي بدون نياز به سقف كاذب ، كاهش ارتعاشات سقف ، 

 

                       
  يايمن

استفاده به عنوان قالب دائمي ، در اختيار داشتن سكوي مناسب در اولين مرحله اجرا ، عدم ريزش (آوار) در هنگام 

  .زلزله ، عدم خطر سقوط تجهيزات بعلت ماندگاري قالب

  ٧صفحه 



 

 

                                                                                                                                     
 معايب

  .خوردگي فلز در مقابل عوامل خارجي

، عدم كنترل  ، قديمي بودن ماشين آالت ، بعلت مهارت كم جوشكاران : استفاده از جوش براي اتصاالتجوش نامناسب

، گران بودن هزينه آزمايش جوش و غيره؛ برزگترين ضعف اسكلتهاي فلزي با عرشه  دقيق توسط مهندسين ناظر

 .باشد فوالدي مي

يابد. اگر دماي اسكلت فلزي با عرشه فوالدي به حدود  : مقاومت فلز با افزايش دما كاهش ميضعف در برابر حرارت

  . افتد ، تعادل ساختمان به خطر مي گراد برسد جه سانتيدر ٦٠٠

  

             
  

  

  

  

  

  
  ٨صفحه 


