


امروزه در دنیا احداث ساختمان و سازه های زیربنایی با سرعت زیادی در حال 

استفاده از مصالح قدیمي و روش های سنتی ساخت دیگر جوابگوی. انجام است

د از این رو استفاده از مصالح جدی. سرعت مورد نظر و نیازهای طراحی نمي باشد

و کارا به همراه تکنیک های نوین در ساخت و ساز امر اجتناب ناپذیری محسوب

.مي شود

ین روش ، یکی از اقتصادی تر(عرشه فوالدی)بتنی-سیستم های مرکب دال فوالدی

لط این سیستم از مقاطع مخت. ها، شناخته شده اند-های ساخت سقف برای ساختمان

دال بتن مسلح بر روی ورق های ذوزنقه ای که به تیرها و شاهتیرهای فوالدی

.متصل می شوند، تشکیل شده است
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:عرشه فوالدی-1

عرشه ها از فرم دهی ورق های فوالدی با پوشش گالوانیزه بصورت پانل

.های مدوالر با کنگره های موازی یکدیگر تبدیل میگردند

رول ورودی این دستگاه ،.فرم دهی توسط دستگاههای نورد سرد انجام میگیرد

ورق گالوانیزه و خروجی آن عرشه فرم داده شده با عرض ثابت و طول 

.متغیر است میباشد

ی مشخصه اصلی هر عرشه میزان دهانه مجاز سطح پوشش آن است که بستگ

ا عرشه ه.به پارامتر های زیادی دارد که در بخش طراحی به ان اشاره میشود

0/8ضخامت ورقه عرشه ها بین .بر روی شبکه تیرریزی قرار میگیرند

.میلیمتر میباشد 1/2تا

:تقسیم بندی عرشه ها از لحاظ عملکرد پوششی

1-ROOF DECK  (عرشه سقف سبک)

2-FORM DECK(عرشه قالب دال یا غیر مرکب)

3-COMPOSITE FLOOR DECK ( عرشه مرکب)

:دهندهتشکیلاجزای



ل در تیر های مرکب سقف عرشه فوالدی برشگیر ها عمدتا از نوع گ

شه گل میخ ها با قرار گرفتن بر روی عر. میخ های فوالدی میباشند

به ( STUD WELDER)فوالدی توسط دستگاههای جوش خودکار 

ن شکل مکانیزم این اتصال به ای.تیرهای مرکب فوالدی متصل میگردند

ماس محل ت) میباشد که با برقرار شدن قوس الکتریکی در محل جوش 

ه و متمرکز ساختن نقطه اثر جریان توسط قطع( گل میخ با عرشه 

یمتر به آلومینیومی تمام سطح مقطع تحتانی گل میخ تا ارتفاع چند میل

س همراه عرشه  و ناحیه ای از بال فوقانی تیرفوالدی زیر آن ذوب و پ

گل میخ و از سرد شدن ناحیه جوش ،

تیر فوالدی بصورت تیر

..یکپارچه بهم متصل میگردند
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ه اجرای پس از قرار گرفتن عرشه فوالدی بر روی شبکه تیرریزی نوبت ب

.آرماتور  بندی و اجرای بتن بر روی عرشه فوالدی میباشد 

:بطور کلی آرماتور های دال بتنی بر حسب عملکرد خود عبارتند از 

آرماتور محاسباتی ممان مثبت و منفی* 

شبکه آرماتور حرارتی * 

آرماتور اضافی جهت افزایش مقاومت دال                                                                                     * 

(.آرماتور مقاوم در برابر آتش )در برابر آتش سوزی 

:دال بتنی و انواع آرماتور های مورد استفاده در دال



اجرای شبکه آرماتور حرارتی در تمامی دال عرشه های فوالدی الزم االجراست و مقدار آن طبق 

پرو درصد میباشد البته میتوان بجای آرماتور حرارتی از الیاف پلی0/0075برابر SDIآیین نامه 

تن بایستی پیلن در بتن استفاده نمود که سایز و مقدار الیاف و همچنین شیوه اختالط و پخش آن در ب

باالی موقعیت قرارگیری آرماتور حرارتی. طبق مراجع معتبر بر پایه نتایج آزمایشگاهی باشد

آرماتور کششی  ممان.سانتیمتری از سطح فوقانی دال میباشد4تا 1/5عرشه فوالدی در فاصله 

و محل قرار  FORM DECKمثبت زمانی مورد استفاده قرار میگیرد که از عرشه به عنوان 

 COMPOSITE FLOORگیری آن در داخل کنگره های عرشه میباشد اما در عرشه های 

DECK ش آرماتور مقاوم در برابر آت.از خود عرشه به عنوان آرماتور ممان مثبت استفاده میشود

سوزی هنگامی مورد  استفاده قرار میگیرد که در یک دهانه ثابت دال عرشه ، مدت زمان تحمل

سقف در برابر آتش سوزی کمتر از میزان مورد انتظار باشد به عبارت دیگر                                     

مدت زمان تحمل دال عرشه مرکب در برابر آتش سوزی به نوع                                                                 

عرشه مرکب فوالدی ، ضخامت دال بتنی روی آن و دهانه دال عرشه دارد                                                   

که در مقادیر مدت زمان مربوطه با انجام آزمایشات پیچیده طبق روشهای                                                  

.  استاندارد ، تعیین میگردد



ریزیبتن

ه پس بتون ریزی در این سقف از سطح بسیار صاف و یکپارچه برخوردار بوده ک● 

اال آماده از آن نیاز به رگالژ بتون و کف سازی و پوكه ریزي نمي باشد و با سرعت ب

.مي باشد( سرامیك، سنگ، پاركت و موكت)اجراي پوشش نازك كاري 



ویژگی های اجرای سقف عرشه فوالدی

سبک-2

سریع -1

استاندارد-3



:سریـــع

متر در 1000تا 500حداکثر )سرعت اجرای بسیار باال * 

(  روز آماده بتن ریزی

متر بدون شمع بندی5تا 3افزایش فواصل تیرریزی بین * 

برابر اجرای سقف دال بتنی و سقف 11سرعت اجرا *  

کامپوزیت سنتی 

حذف قالب بندی * 

امکان بتن ریزی کلیه سقف ها در یک زمان* 



سبـــک

کاهش وزن مرده سقف و سبک شدن سازه* 

صرفه جویی در مصرف فوالد اسکلت سازه% 30تا % 20* 

صرفه جویی در مصرف میلگرد سقف% 70تا % 60*

صرفه جویی در مصرف بتن سقف % 20تا % 15* 

مان وزن کمتر سقف باعث وزن کمتر سازه شده و اسکلت و فنداسیون ساخت

سبکتر می شود

کیلو گرم بر متر مربع 210سانتیمتر حجم بتن 8وزن بار مرده این پروفیل با •

کیلو گرم 60است که از وزن سقف کامپوزیت سنتی با همین خصوصیات فنی 

.کمتر می باشد

حذف میلگردهای کششی •

سبکتر از سقف های % 22سبکتر از سقف های تیرچه بلوک و % 40•

کامپوزیت سنتی



استاندارد

سقف استاندارد و شناخته شده در آیین نامه های ساختمانی *

رعایت کلیه ضوابط مندرج در مبحث دهم مقررات ملی ساختمان*

(نرم افزار محاسبات بتن)Etabsقابل طراحی درنرم افزار *

لرزش حداقل سقف *

یکپارچگی و صلبیت بیشتر دیافراگم سقف *

استفاده از گل میخ استاندارد مطابق مبحث دهم مقررات ملی *

ساختمان

نصب شباال جایگزین ناودانی و اتصاالت هیلتی سرعت*

ساعت 4تا 2مقاومت در برابر آتش سوزی *

مورد تائید مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن*



مقایسه عمومي سقف عرشه فوالدی  به نسبت سایر سقف هاي معمول

صرفه جویی در حجم و ضخامت بتون ریزی، صرفه جویی در مصرف ● 

میلگرد و حذف میلگردهای کششی، حذف کلیه هزینه های قالب بندی ، حذف

تیرهای فرعی و صرفه جویی در مصرف آهن و كاهش هزینه های اجرایی، 

، آسان تأمین ایمنی کارگاه و حداقل فضا برای دپو و نگهداری، حمل و نقل کمتر

، (غیرهتیرچه بلوک، کرومیت کامپوزیت و)و راحت، سبکتر از سقف های رایج 

ف ها، برابر صرفه جویی در مدت زمان اجرا به نسبت سطح مشابه سایر سق12

تقلیل وزن سازه، فونداسیون و جرم کلی ساختمان، رفع تاخیر در مراحل

باال، زمانبندی اجرای ساختمان، بازگشت سریع سرمایه به علت سرعت اجرایی

به روش میان تقلیل ابعاد فونداسیون و اسکلت، اجراء سیستم تأسیسات، لوله کشی

.باشدسقفی که باعث عدم فشار و درگیری مصالح روی سیستم تأسیسات می



ت حذف قالب بندی، در این سیستم قالب بندی که یکی از مشکال● 

ا اجرایی ساختمان را تشکیل می دهد حذف گردیده و اجرای سقف را ب

ه بعد سرعت بسیار باالیی عملی می نماید و این امکان نیز وجود دارد ک

ریزی تمام از تکمیل شبکه های تأسیساتی بصورت یکجا نسبت به بتن

بار سرعت 12سقف و طبقات اقدام نمود و بدین روش مي توان تا 

.اجرای سقف را افزایش داد

از برش برشگیرهایی نظیر برشگیر نبشی و ناودانی حذف گردیده و● 

ن گیرهای مطابق با استانداردهای بین المللی استفاده می گردد و ای

یزی برشگیرها تواماً با نصب سقف اجرا می شود و سقف آماده بتن ر

(حذف جوشکاری در اجرای برشگیرها. )خواهد بود

متر 0/07میزان بتون مورد نیاز در این نوع سقفها بطور میانگین ● 

از مکعب برای هر متر مربع می باشد و نسبت به سقف های مشابه نی

فظ نگهداری در این نوع سقفها بدلیل ح. کمتری به بتون خواهد داشت

وده و مقدار قابل توجهی از آب بتون به مراتب ساده تر و کم هزینه تر ب

ردار می به دلیل عدم ریزش و نفوذ شیره بتون از کیفیت باالیی برخو

.باشد
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