
 

 (dwgاتوکد ) لیتیبه همراه دانلود د یعرشه فولاد یدست یطراح ؛یسقف عرشه فولاد

 امیر صفی زاده – سعید وکیل باشینویسنده: 

 مقدمه

 سقف عرشه فولادی چیست؟

 نواع سقفای است که به عنوان یکی از اقتصادی ترین همانطور که قطعا می دانید سقف کامپوزیت عرشه فولادی در واقع، بهبود یافته سقف کامپوزیت معمول
 ؟به چه صورتی است بارگذاری سقف عرشه فولادیمعرفی می شود اما اصلا عرشه فولادی چیست؟ حداکثر دهانه سقف عرشه فولادی به چه میزان است؟ 

صفحه ای به معرفی اجزای سقف عرشه فولادی مانند ورق عرشه فولادی می پردازیم و سپس طراحی دستی و مراحل اجرایی آن را  75ما در این ایبوک جامع 
 با یک مثال فوق العاده برای شما کاملا باز خواهیم کرد.

 

 با مطالعه این ایبوک چه می آموزید:

 یعرشه فولاد تیکامپوز یهااجزاء مختلف سقف .1

 آن ینامه ا نییو آ ییسقف و نکات اجرا یزهیورق گالوان 

 هانگیفلاش 

 (خی)گلم رهایبرشگ 

 شبکه آرماتور 

 بتن 

 یعرشه فولاد یهاو کنترل مقاومت سقف یدست یطراح .2

 طرفه سقف کی یمقاومت برش 

 دو طرفه )پانچ( سقف یمقاومت برش 

 یطراح یبارهابیترکالزامات و  حات،یتوض 

 اجزاء یمقاومت و طراح 

 (خی)گلم رهایبرشگ یطراح 

 وارده یتحت بارها زهیورق گالوان زیو کنترل خ محاسبه 

  لبه( زی)وار نگیفلاش یهاضخامت ورقمحاسبه 

 یعرشه فولاد یهااز محاسن سقف یبرخ .3

 یعرشه فولاد یهاسقف بیمعا .4

 یسنت تیکامپوز یهانسبت به سقف یسقف عرشه فولاد یایمزا .5
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 های کامپوزیت عرشه فولادیاجزاء مختلف سقف

ها مورد استفاده که به عنوان سقف ساختمان های کامپوزیتینیز، مانند دیگر سیستم (composite metal deck floor)ولادیف عرشهکامپوزیت های سققف
، نیز یربه شکل زبا یک نگاه اجمالی باشد که میو بتن  ساختمانی اعضاء، فولاد قبیل لی اینکه مشخصاً دو جزء اص گیرند، دارای اجزاء مختلفی هستندقرار می
پرچ یا و پیچ،  ،های گالوانیزه، برشگیرهایی از نوع گلمیخهای آرماتور، بتن، ورقهای عرشه فولادی از شبکهبه طور کلی، سقف توان به این موضوع پی برد.می

 آموزش جاری،بخش از  اولیندر شوند. گیرد، تشکیل میاده قرار میمورد استف با اسقتفاده از اتصالات مکانیکی وانیزههای گالدیگر اجزائی که منظور مهار ورق
 مورد بررسی قرار دهیم.های عرشه فولاد را به طور کامل ی سقفهای تشکیل دهندهقصد داریم تا هر کدام از قسمت

 

 

 جزئیات سقف عرشه فولادی

 و نکات اجرایی و آیین نامه ای آن ی سقفورق گالوانیزه

و از همین  ها قرار خواهند گرفت(دیگر اجزاء سقف روی این ورق( باشندرا دارا می سقفسیستم ی این نوع ای فولادی گالوانیزه که در واقع نقش عرشههورق
مورد استفاده  در آمریکا بتن  میلادی به عنوان قالب 0291سال ابتدا در ، است خصقوصقیت برگرفته شده ، از ایننیز فولادی سققف یعنی عرشقهنام این نوع  رو

 معرفی گردید.  یساختمانهای سازه برای سقف و مناسب سیستم عرشه فولادی به عنوان سیستمی ایمن، 0291سپس در سال   قرار گرفت.

در  قف،سققسققیسققتم به منظور توسققعه و بهبود عملکرد  اصققلاحاتی ، به طور مسققتمرتا سققالهای بعدهای گالوانیزه در این سققیسققتم، ورق نقش به دلیل اهمیت
، Inland-Ryersonشرکت  ،0210در سال گرفت تا اینکه در نهایت، های عرشقه فولادی صقورت میبخش از سققف خصقوصقیات مکانیکی و هاهری این

مل ، در جهت تحوانیزه و بتن روی آنبین ورق گال مناسققبی درگیری ایجادبه هایی روی آن، قادر که با ایجاد زائده ایقههای گالوانیزه را در شققکلی زوزنورق

که  "Roll Forming"با اسقتفاده از دستگاه  ( ، Cold Formingهای نورد سقرد)در کارخانه به روشهای گالوانیزه، این ورق بود، ارائه کرد. نیروهای برشقی
  شوند.شکل داده می زوزنقه مشابهنمائید، مشاهده می ی از این دستگاه را در زیلانمونه

 

 ساخت ورق گالوانیزه در کارخانه
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ای ازههای سققهای سققازه بر مبنای نقشققها توجه به ابعاد دهانههای گالوانیزه نسققبت به طول مورد نیاز که بورق ،در بخش بعدی فرآیند تولیدسققپس در ادامه، 
 0971تا  0111، و عرضی حدود 0.9 تا 1.0ها معمولاً ضخامتی بین این ورق شوند.داده می)اصطلاحاً گیوتین( برش  هادستگاه برش ورق مشقخ  و به وسیله

سقققف را به این دو جزء مهم از ی که عملکرد یکپارچه گالوانیزه، ورقبین بتن و ( locking) به منظور درگیری یهایو سققطآ آنها دارای زائده متر دارندمیلی
  باشند. تورفتگی به صورت برآمدگی و های گوناگونیو طرح اشکالتوانند دارای می شوند وایجاد می ،آورندمیارمغان 

 

 شکل دهی ورق گالوانیزه سقف عرشه فولادی

 

ها، اصطلاحاً به هر کدام از این دسته ورق .شونددسته بندی و آمده ارسال به محل ساخت می ،مشابه شکل زیر های گالوانیزه، ورقی تولیدپس از اتمام پروسه
در زمان حمل این  گرفته شده است. یا دسته بسته، به معنی )بخوانید باندل( Bundleاین اصطلاح از لغت لاتین  که جالب اسقت بدانید وشقود بندیل گفته می

از  جلوگیری ه منظوربایسقققت دقت لازم بمیبه دلیل لاغر بودن آنها)ضقققخامت کم در مقابل دو بعد دیگر(، بایسقققت به این نکته توجه نمود که میهقا، ورق
  ( به عمل آید.Deformation) تغییرشکل

 

 دسته بندی و حمل ورق ها
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 دسته بندی ورق ها بر اساس اندازه آنها
 

ز مقاطع ا یی چنین شکلفلسفهدر واقع باشد. ها شکل خاص این ورقعلت شد، شده بای گرامی ایجاد یکی از سقوالاتی که ممکن اسقت در زهن شما خواننده
 گردد. ترین خصوصیت مقاطع یعنی، ممان اینرسی بر میبه یکی از مهم های گالوانیزه،ورق

این موضوع  توانیداستفاده نماید. حتما می دبزنی کاغذی، به عنوان بابرای درک بهتر این موضقوع، یک کاغذ را در نظر بگیرید که شخصی قصد دارد از برگه
تواند به خوبی نیروی مورد نیاز برای به حرکت در آوردن زرات هوا نمی ،ی کاغذی با حالت و شکل معمول خودنمایید که یک برگه و تصور را در زهن تحلیل

م، خواهیم های متوالی در آوریمورد نظر را، به شکل مثلث . اما اگر کاغذشودهای زیادی میرا ایجاد نماید و به دلیل صلبیت و اینرسی ضعیف، دچار تغییرشکل
ی کاغذ شقققده و همین اتفاق، بهبود عملکرد کاغذ را نتیجه شقققود. این کار تنها باعث افزایش اینرسقققی برگهاین کار باعث افزایش مقاومت کاغذ میدید که 
و  قایسه، مآزمایشرا یک کاغذ تغییرشکل داده شده  سپس معمولی بین دو شقی مشقابه یک تیر، و توانید این موضقوع را با قرار دادن یک کاغذ)می دهد.می

 (نتیجه را مشاهده نمایید
 بدون ایجاد خمیدگی،، روی سقف ها، شرایط را برای حرکت پرسنل پروژهای این ورقهای گالوانیزه نیز صقادق بوده و شکل زوزنقهاین موضقوع در مورد ورق

 نماید.حرکت محسوس و همینطور افزایش اینرسی دال ایجاد میتغییرشکل و 
 
 

 
 داده شده به منظور استفاده به عنوان بادبزن رشکلییکاغذ تغ
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 های گالوانیزهورق مرتبط با اینامهی و مباحث آییناجراینکات 

را  آن جزء مربوط بهاین موارد را در امور طراحی، اجرا و نظارت  رعایت ها،نامهها، دارای ضقوابط و الزاماتی است که آیینای سقاختمانهر کدام از اجزاء سقازه

دارد ملی ایران استان" د وباشناز این امر مستثناء نمی نیز یزههای گالوانورق های عرشه فولادی یعنیاجزاء سقف ترینالزامی دانسقته و در این بین، یکی از مهم

مورد  های گالوانیزهدر بخش اول، کلیاتی را در مورد خصققوصققیات ورق ،باشققدی مرکب عرشققه فولادی میهاکه مربوط به سقققف "0221:  90252ی شققماره
 ارائه گردیده است؛ عرشه فولادی، هایی سقفبه عنوان عرشه استفاده
 

 
 

 دارد که؛های گالوانیزه، در بخش چهارم بیان میاستاندارد مذکور، در مورد خصوصیات مصالحی و مکانیکی ورق
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های گالوانیزه ورق (اعضاء سقاخت در جاگذاری و مقادیر مجاز رواداری)مقدار خطا در ابعاد یا انحراف ،در ادامه ایران های مرکب عرشقه فولادینامه سققفآیین
 نمایید؛نکاتی را متذکر گردیده است که در زیل مشاهده میها، خصوصیات لایه پوششی ورقو همینطور ی سقف، عرشه
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با توجه به ابعاد های گالوانیزه، ورقباشققد. می و نصققب آنها های گالوانیزه از کارخانه به محل سققاختها، انتقال ورقاز سقققف نوع اولین مرحله از اجرای این

 شوند.کنند تولید میاستخراج می "چون ساخت")بخوانید اَز بیلت( یا  As Builtهای های سازه که از طریق نقشهنهدها

بخش  ،در حین ساخت و یا به هر دلیل دیگری بینی نشدهی پیشبه وجود آمده  های عمرانی، ممکن است بنا به دلایلی مانند خطاها و مشکلاتدر طول پروژه
و در نهایت،  تهیه، د آمدهبه وجو تغییراتبایست گزارشات دقیقی از جزئیات و دلایل می جرایی داشته باشد که در این صورتهای امغایراتی با نقشه اجرا شقده
ات ایجاد شده، ها بر مبنای تغییرهای موجود و تغییر و اصلاح نقشهر گرفتن آنها در نقشقهظناین تغییرات، و در  با در نظر گرفتن ،کارشقناس پروژهپس از تأیید 

  شوند.میشناخته ساخت یا چون As Builtهای خواهند شد که تحت عنوان نقشههای جدیدی حاصل نقشه
کارخانجات ساخت و از همین رو،  هی اجرا شقده داشقته، انطباق بیشقتری با پروژ As Builtهای نقشقهکاملاً مشقخ  اسقت که با توجه به توضقیحات بالا، 

ابعاد ، و را درخواست "ساختچون"های نقشه در هنگام سفارش ساخت، ،های گالوانیزهبه منظور ساخت ورقفولادی،  های عرشقهی سققفهای گالوانیزهورق
  نمایند.می تولید تعیین و هاهای گالوانیزه را بر مبنای این نقشهورق
اند، اشکال و توانند دارای اشقکال مختلفی باشند که تولیدکنندگان موهفمی بنا بر تولیدکننده، فولادی،های عرشقههای گالوانیزه مورد اسقتفاده در سققفورق

در  .مایندنتوسط مهندس طراح ارائه  ترو دقیق گیری و طراحی بهترمقاطع تولیدی خود را تحت جداولی، به منظور تصقمیم و مکانیکی خصقوصقیات هندسقی
 نمایید.فولادی را مشاهده می های گالوانیزه سقف عرشهزیل، چند نمونه از اشکال مختلف موجود از ورق

 

  
 

 
 سقف عرشه فولادیچند نمونه از انواع شکل های ورق 
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تواند بندی میعملیات دسته شوند.می" بندیل" بندی و یا اصطلاحاً،ها با توجه به ابعادشان دستهاین ورقهای فولادی، پس از تولید ورقهمانطور که گفته شد، 
در زیل،  دیدگی و تغییرشکل نشوند.گالوانیزه دچار آسیبهای ای صورت گیرد که ورقاما این عمل به طور کلی باید به گونه ها صورت پذیرد.به انواع روش
نمایید.مشاهده می به همراه توضیحات لازم ها رابندی ورقهای مرسوم دستهانواع حالت  

 حالت اول

ان آسق در این حالت هابندیلهای گالوانیزه بوده و عمل حمل آل بندیل کردن ورقحالت ایده، های یک دسقته برابر هسقتندی ورقکه ابعاد همه این شقیوهدر 
 باشد.ها بسیار کم میدیدگی ورقمقدار و احتمال آسیب باشد و همینطورمی

 

 

 حالت دوم

ها با ها، و هم عملیات جداسازی ورقچرا که هم عملیات حمل این بندیل ،مناسقب نبوده و حدالامکان نباید از این روش استفاده نمود بندیاین حالت از دسقته
 باشد.دشوار می ساختمان نیزهای مختلف به بخشدر کارگاه و انتقال مجدد آنها  های یک بندیل،ورق ابعاد مختلفتوجه 

 

 

 

 حالت سوم

  باشد.ها زیاد میدر حین حمل و نقل بندیل های زیریندیدگی ورقدر این حالت نیز، احتمال آسیب

 

 

 حالت چهارم

های باشد. قرار دادن تعداد کمی از ورقهای بزرگتر کمتر میها( کوچکتر بر روی شیت)شیت هایتفاوت که تعداد ورقاین حالت مشابه حالت قبل بوده با این 
 زرگ، مشکل خاصی را ایجاد نکرده و به مراتب از حالت قبل بهتر است.ب کوچکتر بر روی تعدادی ورق
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الوانیزه، رعایت موارد زیر، باعث افزایش ایمنی افراد و در عین حال، کاهش خسقققارات و های گورقو انتقال ه طور کلی در هنگقام عملیقات بنقدیقل کردن بق
 شود؛اصطلاحاً پِرتی مصالآ میهمینطور 

 
 را عرشه هایورق که شوند مجبور نبایستی نصب پرسنل  .باشند داشته مجاور هایورق به نسبت را طولی تفاوت حداقل بایستی عرشه هایورق تمام 

 .گیرند قرار بندیل یک در نبایستی مختلف طبقات عرشه هایورق و نمایند حمل سازه روی بر زیاد مسافت در

 نبینند آسیب حمل هنگام در هاورق که کندمی کمک کار این و شود رسانده حداقل به بایستی عرشه هایورق لطو تنوع. 

 باشد می جرثقیل با آنها جابجایی برای آلایده وزنیک  این  ننماید. تجاوز کیلوگرم 2000 از هابندیل وزن که گردد سعی بایستی. 

 گردد پرهیز کار این از بایستی و شوند می آنها به آسیب رساندن باعث بزرگ هایورق با شدن بندیل صورت در ،کوچک عرشه ورقهای. 

 سازد می مشکل دچار را آنها کردن بندیل و بندی بسته، هاورق تعداد بودن کم .باشد می عدد 12 تا 10 بندیل یک هایورق تعداد حداقل.  
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ی مربوطه جایگذاری و سپس، با ها در دهانههای مورد نظر، ورقها به طبقات و محلهای گالوانیزه به محل پروژه، و انتقال مجدد بندیلپس از انتقال ورق
 شوند.ی جوش به تیرهای اصلی و فرعی سازه متصل و  مهار میمخصوص، و یا به وسیلههای کوب( و میخ)اصطلاحاً تفنگ میخ کوباستفاده از دستگاه میخ
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 "0221:  90252ی استاندارد ملی ایران شماره"از  یهایبخش به تیرهای سازه متصل شوند. خطی جوش یا اینقطه توسط جوش توانندمی ی گالوانیزههاورق

یان بتیرهای سازه توسط اتصالات جوشی یا مکانیکی، چنین ورق عرشه به  مهاردر مورد ، اختصاص داده شده است "فولادیهای مرکب عرشه سقف"که به 
 ؛داردمی
 

 
 

 
 

 ؛آورده شده است متذکر گردیده که عیناً در زیلها توسط جوش ل ورقدر مورد اتصانکاتی را همینطور استاندارد مذکور، در بخش هشتم، 
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 ؛صحبت شده استهای عرشه فولادی، در مورد اتصالات مکانیکی و در بخش نهم از استاندارد مربوط به سقف
 

 

 
 

 نمایید؛سقف عرشه فولادی به تیرهای مجاور را توسط اتصالات مکانیکی و جوشی مشاهده می یهای گالوانیزههایی از اتصال ورقدر زیل، نمونه
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به  ،هاپوشانی ورق، ضمن رعایت همهاییروش با استفاده ازیک دهانه از سقف سازه، باید  یامتداد عرضجاور یکدیگر در م یهای گالوانیزهبر این، ورقلاوه ع

در نظر  هاو مهار ورق به منظور اتصالهای مرکب عرشه فولادی، در مورد همین موضوع الزاماتی را از استاندارد سقف 2-5بخش  یکدیگر بسته و مهار شوند.
 نماییم؛نامه دعوت میی این بخش از آیینی گرامی را به مطالعهگرفته است که شما خواننده
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 نمایید؛ها ارائه کرده است که بخش مربوطه را در زیل مشاهده میهایی را در مورد طره، الزامات و توصیه 1-5بخش استاندارد مذکور، در 
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های گالوانیزه، تحت اثر وزن ورق و همینطور ورق )افتادگی( های خمشیهای مرکب عرشه فولادی ایران، در بخش پنجم، در مورد تغییرشکلاستاندارد سقف
 دارد که؛بتن روی آن، بیان می

 
 

 

 

 هافلاشینگ

اسققتفاده  هاآزاد دهانهی نبشققی( در لبهمشققابه ) شققکل Lهای گالوانیزه، از مقاطع های عرشققه فولادی، به منظور جلوگیری از خروج بتن از روی ورقدر سقققف
بخش پیرامونی ن از قبیل؛ های مختلف ساختماای از آنها را در اشکال زیر، در بخش( نام دارند که نمونهFlushingشود که این مقاطع، اصطلاحاً فلاشینگ)می

 نمایید؛و... ملاحظه می ، اطراف بازشوهای موجود در سقفسقف، رمپ
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های ی تسمههبه وسیللازم است تا (، ها در مقابل نیروی جانبی وارده از طرف بتن)به علت خاصیت سیالیت و روان بودن بتن تازهجهت حفظ پایداری فلاشینگ
و جزئیات  موقعیت، اشکال زیرسقف را بر عهده دارند، استفاده نماییم. در  یعرشه های گالوانیزهورق توسطها فلاشینگ و مهار ی اتصالمخصوصی که وهیفه

 نمایید.را ملاحظه می به ورق گالوانیزه ی اتصال مکانیکیبه وسیله ی مهار آنبیشتری را از فلاشینگ و طریقه
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 )گلمیخ( برشگیرها

فظ در جهت ح به تیرهای سازهبرشی  هایتنشنقش جذب و انتقال  همانطور که از نامشان مشخ  است،های کامپوزیت، به طور کلی برشقگیرها در سققف
، در واقعها خیگلم باشد.ها میگلمیخ ای بسیار مهم، توسط، ایفای این نقش سازههای عرشه فولادیاما یکی از نقاط قوت سقفدارند. پایداری جانبی سققف را 

استفاده در  های موردگلمیخ ای ازنمونه. هستند مترمیلی 91حداکثر قطر  با ایطع استوانهامقبا و  با مقدار کربن پائین فولادآلیاژی از از جنس  سرپهن هایمیخ
 نمائید.در شکل زیر مشاهده می سقف عرشه فولادی را 

 

                                             

 

 
 یا جامعه جوشققکاری آمریکا A.W.S(American Welding Society)اسققتاندارهای ارائه شققده توسققط ، که یکی از  A.W.S-D1.1 نامهآیینق الزامات طب
از فولاد و روش  خاصیبایستی از آلیاژ یمهای عرشه فولادی، به دلیل اهمیت بالای خصوصیات مکانیکی این جزء از سقفها، لمیخباشقد، به منظور تولید گمی

رد انجام گرفته دهی مقاطع، به صورت ستمامی امور لازم در جهت شکل در روش فورج سرد، استفاده نمود. آنهاساخت  در جهت (Cold Forging) فورج سرد
 . گیردصورت نمیدهی به مصالآ حرارت و به هیچ عنوان عمل

های قابلیت تحمل و انتقال تنش ،هاگلمیخ ها و شرایط بحرانی قرار دارند.ایی است که تحت تنشها برای سقاخت اجز، یکی از بهترین روشروش فورج سقرد
های کامپوزیت سنتی، تنها در جهت طولی خود های مورد اسقتفاده به عنوان برشگیر در سقفیا ناودانی هادر حالی که نبشقی ی جهات را دارندرشقی در همهب

عدم وجود  به نکاتی از قبیل؛باید یری آنها در بکارگ ،هاگلمیخ منظور حصقققول اطمینان ار صقققحت عملکرد مطلوب به اما باشقققند.می ققادر بقه تحمل برش
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ی سققازه، ها به تیرهاعملیات جوشققکاری گلمیخها توجه نمود. ی گلمیخدر بدنهترک، لهیدگی و دیگر مشققکلات مرثر در خواص مکانیکی  زدگی، رطوبت،زنگ
در زیل ای از این دستگاه را به همراه دیگر تجهیزات همراه آن گیرد که نمونهانجام می Stud Welderبه نام  یکی خاصیقوس الکتردسقتگاه جوش توسقط 

 نمائید.مشاهده می
   

 
 

پدیده  نسبت به ی مذاب تشکیل شدهحوضچهبه منظور محافظت از  شقوند.ها توسقط دسقتگاه جوش قوس الکتریکی، به تیرهای سقازه جوش داده میگلمیخ
گیرد که در شکل بالا می دار در محل مورد نظر قرارسرامیکی دندانه ییک حلقهکیفیت و بٌعد مناسب جوش،  حفظ ی ایجاد قوس الکتریکی،پاشقش در لحظه
 ها جدا شوند.بایست پس از سرد شدن کامل جوش، از گلمیخهای سرامیکی، میحلقهاین  باشد.نیز قابل مشاهده می

)معمولاً بال فوقانی  برای جوشکاری به منظور ایجاد فاصله بین گلمیخ و سطآ مورد نظرهمانند شکل زیر، ها، علاوه بر این، یک زائده در بخش انتهایی گلمیخ
یک جوشققکار برای جلوگیری از  ای که، نقش همان فاصققلهنماییدای از آن را در زیل مشققاهده میکه نمونه شققود که در واقع این زائدهدر نظر گرفته میتیر(، 

 کند.گیرد را ایفا میدر نظر می یفلزسطآ  ، بین الکترود وچسبیدن الکترود به سطآ
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 به شکل زیر است؛ ها به فلز پایه)عموماً تیرها(به طور کلی، فرآیند عملیات جوشکاری گلمیخو اما 

 محل مورد نظر  دری سرامیکی محافظ حوضچه مذاب حلقهقرار دادن  .0

   Stud Welderی تپانچه دستگاه درون گیره ،گلمیخقرار دادن  .9

 تشکیل حوضچه مذابجوشکاری و شروع عملیات  .2

 پس از سرد شدن کامل جوش ی مذابی سرامیکی محافظ حوضچهشکستن حلقه .4

 
 مراحل بالا، در زیل به صورت تصویری نشان داده شده است؛همچنین 

 
 

 
 
 

هایی در مورد ی الزامات و توصققیههایی از فصققل دوم خود به ارائههای فولادی اسققت، در بخشمبحث دهم مقررات ملی سققاختمان که مربوط به سققاختمان
 شاهد هستیم؛نمایید، که در زیل نیز مشاهده می 2-2-0-9-01بند در  « 0-پ» بخش  از قسمت دوممورد را در این اولین بحث در  وها پرداخته است گلمیخ
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نامه را در زیل های این بخش از آیینترین بنداز مبحث دهم، کاملاً به الزامات مربوط به برشققگیرها اختصققاص داده شققده اسققت که مهم 5-0-9-01بخش  
 نمایید؛ملاحظه می

 

 

 
 

ات خصوصیو همچنین  های مورد استفاده،خصوصیات گلمیخ الزاماتی در موردفصل هفتم به ارائه در  (،990)نشریه  نامه جوشکاری ساختمانی ایرانآیین همینطور،

 نامه آشنا خواهیم شد؛ترین موارد این بخش از آیینی جاری، با مهمی این بخش از مقالهپرداخته است که در ادامه آنهاجوش و عملیات جوشکاری 
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به  1-1-5بخش ، در 990باشد که نشریه ها میگلمیخ ه فولادی رعایت نمود، آزمایشهای سقف عرشبایست نسبت به گلمیخکه می ترین مواردیمهمیکی از 
ترین ها وجود دارد اما، یکی از سقققادهو رفتار گلمیخ های مختلفی به منظور ارزیابی مقاومت، چگونگی عملکرداین موضقققوع مهم اشقققاره نموده اسقققت. روش

ترین خصوصیت این آزمایش، عدم نیاز به تجهیزات و مهمباشد که آزمایش خمش کارگاهی مینامه نیز پیشنهاد شده است، های مرسقوم که توسط آیینروش
ست، نامه در زیل توضققیآ داده ایات نصقب گلمیخ، به شقکلی که آیینباشقد. این آزمایش پس از پایان یافتن عملها میتسقت گلمیخ خاص در جهتامکانات 
 گیرد؛صورت می

 

 

 

 نمایید؛ملاحظه میرا  پس از انجام آزمایش شده و همینطور یک گلمیخ خماز چگونگی انجام این آزمایش کارگاهی در زیل، تصویری 
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 دهد؛نیز توصیه کرده و در مورد آنها، اینگونه شرح میعلاوه بر آزمایش خمش، دو آزمایش کشش و پیچش را ، 990نشریه 
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 شبکه آرماتور

این مقدار آن به دلایلی نظیر خاصیت موئینگی  خروج، و به منظور هیدراتاسیون بتن سیمان موجود درمورد نیاز دانید، به علت مقدار آب مازاد همانطور که می
بتن نیز  هایی در سطآشاهد ایجاد ترک ،و به دنبال آنافتد ی انقباض اتفاق میشدگی پیدا کرده و پدیدهو... ، با شروع عملیات گیرش، بتن تمایل به جمع

  .تر خواهد بودهای حجیم محسوسریزیکه این حالت در بتنخواهیم بود 
های سنتی های عرشه فولادی نیز، مانند سیستمدر سقفتنش در بتن شود. از این رو، ایجاد قباً اتواند باعث انقباض و انبساط، و متعتغییر دما نیز می همینطور
 استفاده نماییم.، هستند AIII از نوع  و مترمیلی 0که معمولاً میلگرهای ساده با قطر اٌفت و حرارت  بایست از آرماتورهایبلوک، میتیرچه سقف مانند

 اما .باشدها میبیشتر به آن خواهیم پرداخت، سرعت بالای اجرای آن ،مقاله جاریاز های آتی های عرشه فولادی، که در بخشترین مزایای سقفیکی از مهم
ی اهدر سقف )روش سنتی(ای موجود در بازارشاخه با استفاده از میلگردهای ،های کامپوزیتبر بودن عملیات میلگردگذاری در سقفبه دلیل زمان از طرفی
 هایمش عموماً از، هاسقف از ه منظور حفظ خصوصیت سرعت اجرای بالا در این نوعب ،در نتیجهاعث کاهش سرعت اجرا خواهد شد، بفولادی، عرشه
 نمایید.ای از آنها را مشاده میکه در زیل، نمونهشود میاستفاده  (اندپایدار شده متصل و ،ی جوشکه به وسیله ای از میلگردها)شبکهآماده

که از  ای  نیز باشد. به طور مثال، در صورتیهای عرشه فولادی، ممکن است به منظور ایفای نقش سازهالبته لازم به زکر است که استفاده از میلگردها در سقف
ی ناشی از هاترکگسترش و کنترل  مشی مقطع دال در برابر لنگرهای مثبتهای گالوانیزه صرفنظر شود، به منظور افزایش هرفیت خهرفیت کششی ورق

 نمایید.ای از این مورد را در زیل مشاهده میبایست از میلگردهای تقویتی در نواحی وسط دهانه دال استفاده نماییم که نمونهمی، خمش
 
 

 
 میلگرد تقویتی برای مقابله با خمش مثبت و کشش در ورق
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ه ن رو، بهستیم و از همیهای کششی تغییرشکل به دنبال آنایجاد نیرو و شاهد ل زیر، اشکامشابه ، ای سازهو نواحی طره تیرهای سقف ینزدیک  همینطور در
 خواهیم بود.، نیازمند استفاده از میلگردهای تقویتی در این نواحی هاگسترش ترکجلوگیری از گسیختگی کششی بتن و  منظور
 
 

 
 

                      
 
 

های عرشه فولادی را مورد بحث قرار مربوط به میلگردهای اُفت و حرارت در سقفالزامات ، 02-9-7بخش  های مرکب عرشه فولادی ایران، دراستاندارد سقف
 داده است که بخش مذکور، عیناً در زیل ارائه گردیده است؛
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، به شکلی که توضیحات مربوطه در زیل نیز آورده شده است، مهندسین را  7-9-4و  4-9-4، در بند ایران مرکب عرشه فولادیهای استاندارد مربوط به سقف
فاده از و همینطور تقویت بتن با است ،شدههای جوشبا میلگردها و شبکه های مرتبطنامههای ارائه شده توسط دیگر آیینبه رعایت ضوابط، الزامات و توصیه

 ؛کندمیالزام ارجاع و  ها،الیاف
 

 

 

 بتن

کیلوگرم بر  211تا  911مقاومتی بین معمولاً دارای ای نداشققته و دیگر اجزای سققازه بتن در فولادی، تفاوت خاصققی باهای عرشققهبتن مورد اسققتفاده در سقققف
 متر مربع دارد.سانتی

کند که بندهای مذکور در زیل های عرشه فولادی بحث میهای بتن مورد اسقتفاده در سققفدر مورد ویژگی 9-9-4و  0-9-4بندهای نامه، در همچنین آیین
 ارائه گردیده است؛

 

 

 که؛ شود، بیان می0-4-9-7های گالوانیزه، در بند همینطور در مورد مقدار پوشش بتن روی ورق
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 های عرشه فولادیسقفطراحی دستی و کنترل مقاومت 
گیرها(، )برش های این المانهای عرشه فولادی بیان شد، هدف از استفادهدر سقف های مورد اسقتفاده به عنوان برشگیرهمانطور که در بخش مربوط به گلمیخ

باشد. همچنین، یجه، افزایش سختی سیستم میو در نت )دال و تیرها(ی سیستم سقفایجاد پیوسقتگی در بتن و تیرهای سقف و به دنبال آن، عملکرد یکپارچه
، در چنین شرایطی .را به همراه خواهد داشتتر شدن طرح اقتصادی کاهش مقاطع تیر و به طور کلی، های کامپوزیت، باعثچنین رویکردی در طراحی سققف

شود که در این حالت دال بتنی، نقش شکل تشکیل می Tای متوالی از مقاطع از مجموعهنمایید، همانطور که در شکل زیر مشاهده میسققف سازه مورد نظر، 
 .کندایفا میبال فوقانی مقطع تیر سقف را 

مرکب   مقاطعهای عرشه فولادی را بر مبنای سقف مرکب عرشه فولادی ایران نیز، رویکردی مشابه داشته و روابط محاسبه مقاومت و طراحی سقفاستاندارد 
 های مربوطه در استاندارد مذکور را مورد بررسی قرار خواهیم داد.بخش، ی مقاله جاریارائه کرده است که در ادامه

 

 

 

 

 مقاومت برشی یک طرفه سقف

فولادی ارائه ی مقاومت برشی یکطرفه سیستم مرکب سقف عرشه ، روابطی را به منظور محاسبه5-9-7ه فولادی ایران، در بند اسقتاندارد سققف مرکب عرشق
 کند که بخش مربوطه، در زیل نیز آورده شده است؛می
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 سقف )پانچ( طرفه دومقاومت برشی 

 عرشه فولادی داریم؛ قف، در مورد برش پانچ سمذکورمشابه بخش قبل، در استاندارد  در ادامه، همینطور
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 بارهای طراحیتوضیحات، الزامات و ترکیب

ی طراحی و بارها، ترکیب(ASDو  LRFD)های طراحیاستاندارد ملی سقف مرکب عرشه فولادی، به توضیحاتی در مورد روش از پنجم ابتدایی بخشقسقمت 
 یهای عرشه فولادی قابل زکر است که در بحث طراحی، به طور کل. این نکته در مورد ورقها اختصاص یافته استعرشه های فولادیضقوابطی در مورد ورق

های ماندگار در نظر های گالوانیزه تنها به عنوان قالبهای عرشققه فولادی وجود دارد. در روش اول، ورقهای گالوانیزه سقققفدو رویکرد نسققبت به نقش ورق
رثر به عنوان یک المان کششی م ای از سیستم سقف، وهای گالوانیزه را به عنوان یه جزء سازهتر دارد، ورقشود. اما در رویکرد دوم که نگاهی دقیقگرفته می

زه، و های گالوانیهایی از اسققتاندارد مذکور که به بحث نقش ورقبخش .نمایدرابر لنگرهای مثبت محسققوب میدر افزایش هرفیت خمشققی مقطع مرکب، در ب
 ؛دنماییدیگر موارد پرداخته است را در زیل ملاحظه می
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 دارد که؛در اثر بارهای وارده در حین اجرا بیان می ،ها)دچار خیز و خمیدگی شدن(ورق نامه در ادامه، در مورد خمشهمچنین آیین
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 مقاومت و طراحی اجزاء

 متوقامی به منظور محاسبه های عرشه فولادی صرفنظر نمود. در اینجا نیز ابتدای سقفهای گالوانیزهورقای توان از نقش سازههمنطور که گفته شقد، می

را  فرضیات زیر، اجزاء مختلف سسیتم سقف با در نظر گرفتن در قالب یک مثال ساده،ی سقف، با صرفنظر از مقاومت ورق، بتن دال عمود بر صقفحهبرشیی 

 ؛دهیممورد تحلیل و طراحی قرار می

 متر 7/4 آنها برابر، و طول متر 9ها ی تیرچهفاصله 
 کیلوگرم بر متر مربع 211 :)بتن + عرشه(وزن بار مرده سقف 
 کیلوگرم بر متر مربع 911 :وزن بار زنده سقف 

   
 های سقف سازه، با خصوصیات مذکور را مورد بررسی قرار خواهیم داد.در این مثال، یکی از دهانه

 

http://instagram.com/sabzsaze
http://t.me/sabzsaze
http://sabzsaze.com/


 

به این منظور نماییم. میتحلیل  1.2D+1.6Lبار یبی مورد نظر، تحت ترکوارد بر تیرهای اصقلی سازه را در دهانه ی برشقیبه طور مثال در اینجا، ابتدا نیرو
 داریم؛

 

{
𝐷 = 300 

𝑘𝑔
𝑚2
⁄

𝐿 = 200 
𝑘𝑔
𝑚2
⁄

 

 

𝑊𝑢 بار گسترده سطحی    = (1.2 × 300) + (1.6 × 200) = 680 
𝑘𝑔
𝑚2
⁄  

تبدیل به بار خطی
⇒         680 𝑘𝑔 𝑚2⁄ × 2𝑚 = 1360 

𝑘𝑔
𝑚⁄  

 1360ی مورد نظر، تحت بار خطی بنابراین تیرهای سازه در دهانه
𝑘𝑔
𝑚⁄ .قرار دارند 

 

 با؛ تبرابر اس ، تحت اثر بار خطینیروی برشی ایجاد شده در تیر

𝑉𝑢  نیروی برشی وارده  =
1360 × 4.5

2
= 3060 𝑘𝑔 

 

 تأمین مقاومت به منظور انتخاب مقطع مناسققب در جهت  ،گیرندبه عنوان تیر مورد اسققتفاده قرار می IPEمقاطع های فولادی، عموماً ز آنجایی که در سققازها
 نماییم؛استفاده می 0-9-1-9-01ی ارائه شده توسط مبحث دهم مقررات ملی ساختمان، در بند ، از رابطهمورد نیاز برشی مقاوم

 

 

 

𝐶𝑣که در اینجا، به منظور تسهیل در امر محاسبات،  در نظر گرفته شده است 𝐶𝑣ضریب  ینامه، روابطی به منظور محاسبهی متن بالا از آییندر ادامه = در   1
 شود.می فرض

 داریم؛ی مقاومت برشی ی محاسبهو رابطه با توجه به توضیحات بالا

 

𝑉𝑛 = 0.6𝐹𝑦𝐴𝑤𝐶𝑣
𝐶𝑣=1
⇒    0.6𝐹𝑦𝐴𝑤  

    برای تأمین مقاومت برشی مورد نیاز
⇒                     0.6𝐹𝑦𝐴𝑤 = 3060 𝑘𝑔 →   𝐴𝑤 =

3060 

0.6𝐹𝑦
  

  

http://instagram.com/sabzsaze
http://t.me/sabzsaze
http://sabzsaze.com/


 

𝐹𝑦=2400 
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
⁄

⇒             𝐴𝑤 =
3060 

0.6 × 2400
≅ 2.125 𝑐𝑚2 →  212.5 𝑚𝑚2  

 

𝐴𝑤با توجه به محاسقبات انجام شقده، مقطعی با  = 212.5 𝑚𝑚
های در جدول پروفیل IPE مقاطع مورد نیاز اسقت. با نگاهی به بخش )مسقاحت جان( 2

مقاومت در برابر ، مقطعی مناسب برای  𝑚𝑚2 304، با مسقاحت جان IPE80شقویم که مقطع ها، متوجه میی مسقاحت جان پروفیلسقاختمانی و محاسقبه
 برابر است با؛ IPE80نیروی مقاوم نهایی مقطع  باشد.نیروی برشی وارده می

𝐴𝑊𝐼𝑃𝐸80 = 80 × 3.8 = 304 𝑚𝑚
2 

𝑉𝑛 = 0.6𝐹𝑦𝐴𝑤 → 0.6 × 2400 × 3.04 𝑐𝑚
2 = 4377.6 𝑘𝑔 

 

 مبحث دهم؛ 0-1-9-01کنترل مقاومت مقطع بر مبنای توصیه بند 

 

 

 

φ
𝑉
𝑉𝑛 ≥ 𝑉𝑢

𝜑=0.9
⇒   (0.9 × 4377.6 ) ≥ 3060 →  3939.84 𝑘𝑔 ≥ 3060 𝑘𝑔   𝑂𝐾 

 

 لنگر خمشی تحت سیستم مرکب، محاسبه مقطع تیر

 

 
 

 تحت بار خطی منتقل شده به تیرها برابر است با؛ ها،گاهدر تکیه لنگر ایجاد شده
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𝑀𝑢 =
𝑊𝑢𝐿

2

8
=
1360× 4.52

8
= 3442.5 𝑘𝑔.𝑚 

 

 زیر است؛ یحاصل از سه رابطه ترین مقدار از بین مقادیرکوچکمقدار عرض مرثر دال، برابر  ،ACI 318نامه طبق آیین

𝑏𝑒 = 𝑚𝑖𝑛 {  
𝑙𝑛
4
 ,
2𝑙𝑛
5
, 16ℎ𝑓 + 𝑏𝑤  ,

𝑙1 + 𝑙2
2

  } 

 

 

 

 

 ، اولین رابطه از بین روابط بالا را ملاک قرار داده و داریم؛ 𝑏𝑒 پارامتر یبه منظور محاسبهدر جهت سادگی محاسبات، 

𝑙𝑛 = 450 𝑐𝑚 → 𝑏𝑒 =  
450

4
= 112.5 𝑐𝑚 

𝑓𝑐با فرض 
′ = 210

𝑘𝑔
𝑐𝑚2
⁄ 𝐹𝑦و      = 2400 

𝑘𝑔
𝑐𝑚2   
 با برقراری تعادل افقی بین بلوک فشاری و کششی مقطع مرکب داریم؛،  ⁄

 

0.85 × 𝑓𝑐
′ × 𝑏𝑒 × 𝑎⏟

محور خنثی

= 𝐹𝑦 ×𝐴𝑠  → 0.85 × 210 × 112.5 × 𝑎 = 2400× 𝐴𝑠 

 باشد.مقطع تا محور خنثی میی دورترین تار فشاری ، بیانگر فاصله 𝑎توجه کنید که پارامتر 

𝑎)دال بتنی(،  توان با فرض فشاری بودن بتن مقطعی بدست آمده، میبا توجه به رابطه = 5 𝑐𝑚 ،  مقدار𝐴𝑠 مورد نیاز را محاسبه نمود؛ 

 

   از رابطه قبل داریم
⇒           𝐴𝑠 = 

0.85× 210×112.5× 𝑎
2400

 
𝑎=5 𝑐𝑚  
⇒      

0.85× 210×112.5× 5
2400

= 41.83 𝑐𝑚2 

 
 را به عنوان یک مقطع مناسب برای تیر  𝑐𝑚2 45.9با مساحت  IPE270های ساختمانی، مقطع در جدول پروفیل  IPEبا استفاده از بخش مربوط به مقاطع 

 نماییم.های خمشی انتخاب میتحت کنش
 یم؛نمایوارده را مقایسه، و شرایط مقطع را ارزیابی میحال به کمک لنگرگیری نیروهای مقاوم داخلی مقطع حول تار خنثی، مقادیر لنگر مقاوم و لنگر 
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𝑀𝑛 = [𝐴𝑠𝑓𝑦 (
𝑑

2
+
𝑎

2
+ [(عمق کنگره  + [0.85𝑓𝑐′𝑏𝑒𝑎 (

𝑎

2
)] 
  با جایگذاری داریم
⇒           [45.9 × 2400 × (

27

2
+
5

2
+ 7)] + [0.85 × 210 × 112.5 × 5 (

5

2
)]= 2784695.6 𝑘𝑔. 𝑐𝑚 

 

لنگر وارده → 𝑀𝑢 = 3442.5  𝑘𝑔. 𝑚
تبدیل واحد
⇒     344250 𝑘𝑔. 𝑐𝑚 

 

لنگر مقاوم → 𝑀𝑛 = 2784695.6 𝑘𝑔. 𝑐𝑚 

 
𝜑=0.9
⇒   0.9 × 2784695.6 𝑘𝑔. 𝑐𝑚 > 612000 𝑘𝑔. 𝑐𝑚  𝑂𝐾 

 

 باشد.تحت نیروی برشی و لنگر خمشی اعمالی مقاوم می IPE270در نتیجه، مقطع  

 

 

 )گلمیخ( طراحی برشگیرها

ها ارائه کرده است که بند ی مقاومت برشقی اسمی گلمیخمحاسقبهای به منظور مبحث دهم مقررات ملی سقاختمان، رابطه 9-5-0-9-01در مورد الف از بند 
 مذکور، در زیل نیز آورده شده است؛
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 نماییم؛مبحث دهم را محاسبه می 22-0-9-01ی رابطه چپابتدا بخش سمت 

 ، مساحت یک گلمیخ برابر است با؛(هاساخت گلمیخ)قطر مرسوم در  متر برای گلمیخمیلی 02با فرض قطر 

𝐴𝑠𝑎 =
𝜋𝑑2

4
=
𝜋 × (1.9 𝑐𝑚)2

4
= 2.83 𝑐𝑚2 

 داریم؛ 0-5-02-2توسط مبحث نهم در بند  ی ارائه شدهبر مبنای رابطه  (𝐸𝑐ی بتن)ی مدول الاستیسیتههمچنین برای محاسبه

𝐸𝑐 = (3300√𝑓𝑐
′ + 6900)(

𝛾𝑐
23
)
1.5

  
𝛾𝑐=25 

𝐾𝑁
𝑚3⁄

⇒          (3300√21 + 6900) (
25

23
)
1.5

= 24957 𝑀𝑃𝑎 → 249570  
𝑘𝑔
𝑐𝑚2
⁄  

 

𝑄𝑛 = 0.5𝐴𝑠𝑎√𝑓𝑐𝐸𝑐 → 0.5 × 2.83 × √210 × 249570 =  10243.82 𝑘𝑔 

 

 ؛ 22-0-9-01 رابطه راست سمت بخش محاسبه

𝑅𝑔𝑅𝑝𝐴𝑠𝑎𝐹𝑢
𝑅𝑔=1 ,𝑅𝑝=0.6 با فرض  
⇒               1 × 0.6 × 2.83 × 3700 = 6282.6 𝑘𝑔 

 

 ؛رابطهبرقراری بررسی 

𝑄𝑛 = 0.5𝐴𝑠𝑎√𝑓𝑐𝐸𝑐 ≥ 𝑅𝑔𝑅𝑝𝐴𝑠𝑎𝐹𝑢  

 

را به عنوان مقاومت  (𝑘𝑔 6282.6)بایسققت همین مقدارباشققد، می  𝑘𝑔 6282.6 تواند بزرگتر ازنمی 𝑄𝑛 و ازآنجایی که ،بالا به عدم برقراری رابطه با توجه
 یک گلمیخ در نظر بگیریم.برشی 

یرند. های فولادی، تحت اثر نیروی برشی قرار گشود تا گلمیخمیگیرد، نیروهای بلوک فشاری و کششی باعث زمانی که یک مقطع مرکب تحت خمش قرار می
 داریم؛. از این رو شوندفشاری و کششی مقطع طراحی بایست بر مبنای حداقل نیروی مقاوم بلوک ها، میبنابراین گلمیخ

𝑉ℎ = min(𝐴𝑠𝐹𝑦  , 0.85 𝑓𝑐
′ 𝑏𝑒𝑎) = min(41.83 × 2400 , 0.85 × 210 × 112.5 × 5) = min (100392 , 100406)  

 باشد.ها در طراحی غالب میبه عنوان نیروی برشی وارده به گلمیخ ، با مقدار اختلاف کم،فولادشود که نیروی مشاهده می
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ا بها مورد بررسی قرار گرفت. الزامات مبحث دهم مقررات ملی سقاختمان در مورد فواصقل بین گلمیخی جاری، ها در مقالهاز بخش مربوط به بررسقی گلمیخ
 ها عبارتند از؛مقادیر مجاز فواصل گلمیخحداکثر و حداقل ، شده مطالب گفته توجه به

 برابر قطر گلمیخ 1ها در امتداد محور طولی تیر؛ فاصله گلمیخ قلحدا

 برابر قطر گلمیخ 4 محور طولی تیر؛عمود بر ها در امتداد فاصله گلمیخ قلحدا

 مترمیلی 011دال یا برابر ضخامت  0؛ های طولی بین گلمیخحداکثر فاصله

 

محاسبه را  یرتنصف در  ی مورد نیازهاتعداد گلمیختوان به راحتی و نیروی مقاوم یک گلمیخ، می ،مقدار نیروی برشی کل واردهحال با اسقتفاده از نسقبت بین 
 نمود؛

𝑛 =
100392

6282.6
≅ 15.97 ≅ 16

تعداد کل
⇒      16 × 2 = 32 

 

مقطع دال، از وسط دهانه به طرفین، دارای جهتی ی در امتداد صفحهکه در یک تیر تحت خمش، جهت نیروهای برشی  به این موضقوع توجه داشقته باشقید
 شود.محاسبه میبر مبنای نیمی از طول دهانه  ،عکس یکدیگر هستند از این رو، تعداد برشگیرهای مورد نیاز

 ها؛ی گلمیخکنترل فاصله

فاصلهی گلمیخها =
طول تیر

تعداد گلمیخ
=
4500 𝑚𝑚

32
= 140.6 𝑚𝑚 

کنترل فاصلهی گلمیخها طبق مبحث دهم
⇒                        140.6 𝑚𝑚 ≥ 114 𝑚𝑚   𝑂𝐾                                                            

حداقل فاصله
𝑑=قطر گلمیخ
⇒       6𝑑گلمیخ = 6 × 19 𝑚𝑚 = 114 𝑚𝑚 

 

فراتر بود،  برابر ضخامت دال( 0متر یا میلی 011) توسقط مبحث دهم مقررات ملی سقاختمانها از حد مجاز تعیین شقده ی بین گلمیخدر صقورتی که فاصقله
 آنها، در نظر گرفت. عرضی یتوان دو گلمیخ را در امتداد عرضی تیر فولادی، ضمن کنترل مقدار مجاز فاصلهمی

 

 خیز ورق گالوانیزه تحت بارهای وارده و کنترل محاسبه

کند که شده و عملکردی مختلط پیدا میاز دو ماده اصلی بتن و فولاد تشکیل شده است، در واقع زمانی کامل  که عموماً کامپوزیتهای مرکب سقف سقیسقتم
ا قبل، حین ب مانند سقف عرشه فولادی، تسب مقاومت کرده باشد. این موضوع بدین معناست که یک سیستم مرککبخش بتنی سقیستم، کاملاً خشک شده و 

شود و نتیجتاً در این شرایط، تنها تیرهای سقف سازه در برابر بارهای وارده یک مقطع کامپوزیت محسوب نمی، بتن قابل قبول توسقط مقاومتکسقب زمان و 
ی اهقور، وب(و مرط تازه)بتن  بتن خشک نشدهی تحمل نیروهای وارده از طرف نمایند. تا قبل از تشکیل سیستم کامپوزیت در سقف سازه، وهیفهمقاومت می

 د. باشسازه می ی تیرهای سقف)تیرها(، بر عهده های باربرگالوانیزه و همینطور وزن خود المان

های قفسوزن سازی و سربارهایی مانند بارهای کفو قادر به تحمل  شدهپس از خشقک شقدن و کسقب مقاومت بتن، سقیستم کامپوزیت مورد نظر تشکیل 
( 0دو حالت  ها، درهای عرشه فولادی و به طور کلی این قبیل سیستمناشی از سربار در سقف ی مقدار خیزمحاسبهباشقد. بنابراین، می  کازب، تاسقیسقات و...

 گردد.محاسبه میمذکور  به دو حالت ی مربوطتحت بارهاکه ، گیری سیستم کامپوزیت( بعد از شکل9قبل از تشکیل سیستم کامپوزیت و 

وزن المان باربر)تیر(تیر سازه تحت بار وزن بتن قبل از گیرش)بتن مرطوب و آبدار( و  ی مقدار خیزمحاسبه حالت اول؛  

زیر برای تیر دوسر مفصل از تحلیل  ، با استفاده از رابطهبار گسترده خطیی خیز ایجاد شده ناشی از مفصلی بودن دو انتهای تیرها، به منظور محاسبهبا فرض 
؛ها داریمسازه  
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δ =
5𝑤𝑙4

384𝐸𝐼
 

 مقدار آب داخل بتن؛

 با توجه به فرضیات زیر داریم؛

{
  
 

  
𝛾𝑐 وزن مخصوص بتن  = 2500 

𝑘𝑔𝑓
𝑚3
⁄                             

𝛾𝑤 وزن مخصوص آب  = 1000 
𝑘𝑔𝑓

𝑚3
⁄                              

عیار سیمان بتن = 300 𝑘𝑔 𝑚3⁄                                              

آب مصرفی در بتن =                              سی درصد وزن سیمان

 

 با توجه به فرضیات بالا داریم؛

نسبت سیمان موجود در بتن =
300

2500
= 0.12 → 12%  

 ؛برابر است با متر برای بتن سقفسانتی 7ضخامت بر واحد سطآ، با فرض  وزن سیمان موجود در بتنمقدار نیروی وارده از طرف 

𝑤سیمان = 300 
𝑘𝑔𝑓

𝑚3
⁄  × 0.05 𝑚 = 15 

𝑘𝑔𝑓
𝑚2
⁄  

 باشد، نیروی وارده از طرف آب موجود در بتن، برابر سی درصد از وزن سیمان است و داریم؛درصد می 21از آنجایی نسبت آب به سیمان بتن ریخته شده 

  

𝑤𝑤 = 0.3 × 15
𝑘𝑔𝑓

𝑚2
⁄ = 4.5 

𝑘𝑔𝑓
𝑚2
⁄  

 نیروی)وزن( وارده از طرف بتن بر حسب واحد سطآ؛

𝑤𝑐 = 2500
𝑘𝑔𝑓

𝑚3
⁄ × 0.05 𝑚 = 125

𝑘𝑔𝑓
𝑚2
⁄  

 نیروی)وزن( وارده از طرف بتن بر حسب واحد سطآ؛

 

 ، به صورت تقریبی برابر است با؛بر واحد سطآ بنابراین وزن بتن مرطوب

wبتن مرطوب = 125
 𝑘𝑔𝑓

𝑚2
⁄ + 4.5 

𝑘𝑔𝑓
𝑚2
⁄ = 2504.5

𝑘𝑔𝑓
𝑚2
⁄    

 

 ، مقدار نیروی خطی وارد بر تیر، ناشی از وزن بتن مرطوب برابر است با؛های گالوانیزهوزن ورقبا صرفنظر از 

129.5
𝑘𝑔𝑓

𝑚2
⁄ × 2 𝑚 = 259 

𝑘𝑔𝑓
𝑚⁄  

 
 برابر است با؛ تازه یا ، تحت وزن المان و بتن مرطوببا مشخصات زیر مقدار خیز تیر فولادی

{
 
 

 
𝐸𝑠 مدول الاستیسیته فولاد   = 2.1 × 10

6

وزن واحد طول تیر
𝐼𝑃𝐸160
⇒     15.8 

𝑘𝑔𝑓
𝑚⁄

𝐼𝑥 ممان اینرسی مقطع = 5790 𝑐𝑚4
×
1

100
= 0.158 

𝑘𝑔𝑓
𝑐𝑚⁄  

 

δ =
5𝑤𝑙4

384𝐸𝐼
=

5 × 0.158 × 4504

384 × 2.1 × 106 × 5790
≅ 7 × 10−3 𝑐𝑚 
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ی خیز در مقاطع مختلط)که البته محاسبهاز مبحث دهم مقررات ملی ساختمان، به موضوع مقادیر مجاز خیز در تیرها و همینطور چگونگی  9-01-9-01بند 
 پیشتر شرح داده شد( اختصاص یافته است. همنطور بند مذکور عیناًدر زیل آورده شده است؛

  

 
 

ی ارائه شده ی آن، تفاوتی با رابطهی محاسبهبایست مورد کنترل قرار گیرد که رابطهبندی، زنده میبنابراین، مقدار خیز مقطع مختلط تحت بارهای مرده، تیغه

باشد. از آنجایی ع میمقط یدهندهتشکیل مصالآ متفاوت یمدول الاستیسیتهقبل نداشته و تنها تفاوت مقاطع مختلط با مقطع غیر مختلط، خصوصیت  در بخش

 معادل با مدول مقطعی کامپوزیت را با، مقطع بایست با استفاده از روش مقطع معادلمی دو جنس مختلف روبرو هستیم، حداقل که در مقاطع مختلط، با

 ی یکسان، اما با ابعاد متفاوت جایگزین نماییم.الاستیسیته
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عنوان  بتنی( را به )دالبتن. در اینجا ی مقطع مختلط را به عنوان مصالآ مبنا انتخاب نماییمدهندهبرای انجام این کار ابتدا کافیست تا یکی از مصالآ تشکیل

ر به منظوکنیم. بایست بر مبنای مصالآ مبنا تغییر کند اعمال می(، که در عرض مقطعی که میnدهیم. سپس با استفاده از یک ضریب)مصالآ مبنا قرار می

 باست مراحل زیل را طی نماییم؛می nی ضریب محاسبه

{
𝐸𝑠 = 2.1 × 10

6 𝑘𝑔𝑓
𝑐𝑚2
⁄                   

𝐸
𝑐 210

𝑘𝑔𝑓
𝑐𝑚2
⁄  

= 249570
𝑘𝑔𝑓

𝑐𝑚2
⁄

 

 

𝑛 =
مدول الاستیسیته مصالآ مورد نظر

مدول الاستیسیته مصالآ مبنا
→ n =

𝐸𝑠

𝐸𝑐
=
2.1×106   

𝑘𝑔𝑓
𝑐𝑚2
⁄

249570    
𝑘𝑔𝑓

𝑐𝑚2
⁄

≅ 8.41   

 
 د.شوحاصل می (فولادمصالآ مبنا) یمقطعی همگن با مدول الاستیسیته در عرض بخش بتنی مقطع مختلط)دال(، n کمیت بدون بعد)بدون واحد( با ضرب

  cm 112.5 مرثر دال=عرض 

112.5 × 8.41 = 946.125 𝑐𝑚=  دال بتنی)بخش بتنی مقطع مختلط(عرض معادل 

 
بال پایین نسبت به انتهای لازم است تا محور خنثی مقطع مختلط را  آن اما قبل از بایست ممان اینرسی مقطع همگن شده را مورد محاسبه قرار دهیمحال می

 ؛بیابیم 270IPEمقطع 

   0.05 𝑚 + 0.07 𝑚 + 0.27 𝑚 = 0.39 𝑚 = 39 𝑐𝑚 =ی مرکز دال بتنی معادل با محور مبنافاصله 

 

�̅� =
∑𝐴�̅�

∑𝐴
=
∑[(112.5 × 8.41 × 5) × (39)] + [(45.9) × (

27
2
)]

(112.5 × 8.41) + (45.9)
≅ 186.6 𝑚𝑚 → 18.66 𝑐𝑚  

 

 ، باعث حرکت تار خنثی مقطع به سمت بالا شده است.IPE160دال بتنی روی مقطع توجه نمایید که 

 

 ی ممان اینرسی مقطع معادل نسبت به محور خنثی؛محاسبه

 𝑑 =  
5

2
+ 7 + (27 − 18.66) = 17.84 𝑐𝑚  فاصله مرکز دال تا محور خنثی مقطع مرکب 

 

 𝑑 = 18.66 −
27

2
= 5.16 𝑐𝑚 فاصله مرکزIPE تا محور خنثی مقطع مرکب 

 نسبت به محور خنثی؛ IPE مقطع ممان اینرسی دال و

 

𝐼تارخنثی
دال
=
(112.5 × 8.41 × 53)

12
+ (112.5 × 8.41 × 5 × 17.842) = 1515450.67 𝑐𝑚4 

𝐼تارخنثی
𝐼𝑃𝐸

= (5790) + (45.9 × 5.162) = 7012.11 𝑐𝑚4 

 ممان اینرسی کل مقطع مرکب؛

 

𝐼کل = 1515450.67 + 7012.11 ≅ 1522462.78 𝑐𝑚
4 

 

زن ، بر مبنای ومقطع مرکب تحت بارهای وارده رای خیز که در بخش قبل از مقاله جاری ارائه شد، خیز محاسبهی توان با استفاده از رابطهحال به راحتی می

محاسبه و نسبت به مقادیر مجاز زکر شده توسط مبحث دهم کنترل نمود. در صورتی که مقدار خیز مقطع  مخصوص بتن خشک شده و دیگر بارهای وارده،
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 ز تیر را ها(، مقدار خیی)تیرچهی تیرهای عرضطع تیر و یا کاهش فاصلهتوان با استفاده از دو راهکار افزایش ابعاد مقمی نامه باشد،بیشتر از مقدار مجاز آیین

 باشد. متر می 9.7ی مجاز بین تیرهای عرضی بایست به این نکته توجه نمود که حداکثر فاصلهکاهش دهیم اما می

های عرشه فولادی، تابع پارامترهای زیادی در سقف باشد. میزان لرزشها میهای عرشه فولادی، مقدار لرزش این نوع سقفترین معایب سقفیکی از مهم

-01-9-01باشد. مبحث دهم از مقررات ملی ساختمان، در بند ها و... میی بین تیرهای عرضی، کیفیت اتصالات، گام عرشه، ارتفاع بتن روی ورقمانند؛ فاصله

 موضوع نیز مورد کنترل قرار گیرد؛، به موضوع میزان فرکانس ارتعاشی تیرها پرداخته است و لازم است که این 4

 

 
 

 

 )واریز لبه( های فلاشینگمحاسبه ضخامت ورق

طول طره  و دال بر مبنای ضخامت ،سقف فلاشینگ های، جدولی را به منظور تعیین ضخامت ورق«ث»در پیوست نامه سقف مرکب عرشه فولادی ایران، آیین

صفر مقدار  ینا باشد، می مقادیر طول طره که مربوط به در ستون اولتوجه نمایید که  نیز به این نکتهنمایید. جدول را در زیل ملاحظه میاین کند که ارائه می

 باشد.( میی جهاتتیر در همه دارایهای معمولی سازه)ی دهانهنشان دهندهکه  نظر گرفته شده استدر 
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 فولادیهای عرشه محاسن سقفبرخی از 
 ها(برابر سریعتر از دیگر سیستم 00سرعت اجرای بالا)حدود 

 باشدی سرعت اجرای بالای این سیستم میبازگشت سرمایه کارفرما در زمان کمتر که نتیجه

 سیستم صنعتی سازی شده و کاهش خطاهای ناشی از عملکرد انسانی 

 افزایش فواصل تیرریزی، کاهش مصرف فولاد اسکلت 

 ق العاده نسبت به آتش سوزی و زلزلهمقاومت فو 

 امکان بتن ریزی همزمان کلیه طبقات 

 ها(ها و مخفی کردن تاسیسات توسط سقف کازب و یا دیگر روش)به دلیل فضای خالی سقف بین دال و تیرآهن دسترسی بسیار آسان به تاسیسات

 کاهش ضخامت سقف 

 حذف شمع، قالب بندی و برخی تیرهای فرعی 

 های معماریپذیری سیستم و انطباق خوب با طرحانعطاف

 ها(بندی سنتی دشوار و کند و حذف کامل عملیات دکفراژ)باز کردن قالبحذف سیستم قالب

 عملکرد مناسب در برابر زلزله )بالابردن صلبیت ساختمان( و مقاومت در برابر نیروهای جانبی

 ن اجرای سقفایجاد یک سکوی فولادی با ایمنی بالا در زما

 هااز روزنه های گالوانیزه در برابر خروجآوری بتن به دلیل حفظ کامل آب توسط ورقتسهیل در امر عمل

 سهولت اجرا بدلیل دائمی بودن و سبکی قالب های این سیستم

 متر مربع در روز 0111تا  711امکان اجرای سقف بین 

 امکان اجرا در انواع شرایط آب و هوایی

 ولانیعمر مفید ط

 

 های عرشه فولادیسقف معایب
 نیاز به نیروی متخص  برای اجراء در نتیجه و های عرشه فولادیی اجرای سقفوهعدم آشنایی عموم کارگران با نح

 میزان لرزش سقف

 های بتنیدشوار در سازه اجرای
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 های کامپوزیت سنتیی نسبت به سقفمزایای سقف عرشه فولاد
)این فاصله در سقف کامپوزیت سنتی حدود یک متر است(بندیمتر بدون استفاده از شمع 2 تیرهای فرعی در سقف عرشه فولادی تای امکان افزایش فاصله  

 کاهش ارتفاع بتن روی قالب

کیلوگرم بر متر مربع 71کاهش وزن سقف در حدود   

 کاهش مقدار میلگرد مصرفی

به عنوان برشگیر به جای نبشی هااستفاده از گلمیخ  
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(؛ انتشارات سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور؛ 222يه شماره آيین نامه جوشكاری ساختمانی ايران )نشر .5
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یا باز  ، تقلید کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر برای شرکت مهندسی سبز سازه محفوظ می باشد و هرگونه کپی برداری

 نشر غیر قانونی بوده و تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.
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