
 طراحی سقف عرشه فوالدی 

 

های فوالدی موجدار و بتن  ای است که از ورق سقف عرشه فوالدی نوعی سیستم سقف سازه
شود. به دلیل مزایای فراوان سیستم عرشه فوالدی، استفاده از این نوع  مسلح ساخته می 

های بزرگ امروزی رواج یافته است. علت محبوبیت این نوع  ها در بسیاری از پروژه سقف
بندی، نمای یکپارچه و زیبا، کاهش پرت  بندی و شمعم نیاز به قالب ها، اجرای سریع، عدسقف

 .مصالح و ایمنی باالی آن است

های  سقف عرشه فوالدی یا متال دک به دلیل سبکی، اثر چشمگیری در کاهش وزن ساختمان 
که  ها در برابر زلزله دارد. البته همه این موارد منوط به این است  بلندمرتبه و افزایش مقاومت آن 

های مختلف سقف عرشه فوالدی  ای در زمان طراحی و اجرای المان نامهکلیه الزامات و ضوابط آیین
 .پردازیمرعایت گردد. در این مطلب به طراحی سقف عرشه فوالدی و اجزای آن می 

 سقف عرشه فوالدی چیست؟ :مقاله مرتبط
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 طراحی سقف عرشه فوالدی شامل طراحی چه مواردی میشود؟ 

 

مند اجزای مختلف و عملکرد یکپارچه  سقف عرشه فوالدی سیستمی است که از قرارگیری ضابطه
های طراحی، روابط خاصی بیان  نامهها تشکیل شده است. برای هر کدام از این اجزا در آیین آن

شود، به طور مجزا  به سقف وارد می شده و ضروری است که تحمل هر المان در برابر نیروهایی که
بررسی و کنترل گردد. در این جا با الزاماتی که برای هر عضو در سقف عرشه فوالدی وجود دارد،  

 .شویمآشنا می 

 طراحی ورق فوالدی 

گیرند و برای استفاده در عرشه،  های فوالدی در دو گروه ورق گالوالوم و گالوانیزه جای می ورق 
  1.2تا   0.8مگاپاسکال باشد. ضخامت ورق گالوانیزه از  230ها باید حداقل مقاومت تسلیم آن 

توسط  متر باشد. عرض مسانتی  7.5های آن نباید بیشتر از کند و ارتفاع کنگرهمتر تغییر می میلی 
 .شودمتر است و با بتن پر می سانتی  5ها نیز حداقل کنگره 

ای در سیستم عرشه فوالدی داشته باشند و به عنوان  توانند نقش سازه های گالوانیزه می ورق 
های گالوانیزه المان کششی، مقاومت خمشی مقطع را افزایش دهند. در برخی موارد نیز ورق  یک



روند. هر کدام از این  عنوان قالب ماندگار در سقف به کار می  ای ندارند و تنها بهنقش سازه
حاالت، روش طراحی مخصوص به خود را دارد. ورق فوالدی به عنوان قالب باید در برابر وزن بتن،  

کنند، مقاومت کافی داشته باشد و از مقاومت کششی  ابزارآالت و افرادی که بر روی آن کار می 
 .شودآن صرف نظر می 

کند که  بعدی ورق فوالدی در ترکیب با دال بتنی، نوعی سیستم کامپوزیت را ایجاد می  در حالت 
گردد. وقتی در اثر  در آن از فوالد مسطح به منظور جبران ضعف بتن در کشش استفاده می 

های فوالدی که در این قسمت قرار  افتد، ورق خمش مثبت، ناحیه زیرین دال به کشش می 
دهند. درگیری ورق و بتن در این حالت  قاومت خوبی از خود نشان می اند برعکس بتن، مگرفته 

گونه   ای باشد که به صورت کامال یکپارچه در برابر برش و لنگر عمل کنند و هیچ باید به گونه
 .ها ایجاد نشودلغزشی بین آن 

های  نامه فوالد )مبحث دهم مقررات ملی ساختمان( و استاندارد سقف در ایران از ضوابط آیین 
شود. ای سقف استفاده میمرکب عرشه فوالدی جهت طراحی اجزای این نوع سیستم سازه 

 .شودنیز به عنوان نخستین مرجع طراحی این نوع سقف ها در جهان شناخته می  SDI استاندارد

 سقف های مرکب عرشه فوالدی :بیشتر بدانید
 

 طراحی دال بتنی 

نامه بتن )مبحث نهم مقررات  طراحی دال بتنی بر روی سیستم عرشه فوالدی، باید با ضوابط آیین 
  40تا   20باشد. مقاومت مشخصه فشاری بتن در محدوده  ملی ساختمان( انطباق داشته

متر کمتر سانتی  5مگاپاسکال قرار دارد و حداقل پوشش بتن روی سطح عرشه فوالدی نباید از 
طرفه و  نامه در خصوص مقاومت برشی یک شود. مهندسان مربوطه با توجه به روابطی که آیین
 .آورنددست میمشخصات و ابعاد دال را به دوطرفه دال مرکب عرشه فوالدی اعالم کرده است، 
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 طراحی گلمیخ 

های برشی را بر عهده دارد تا پایداری جانبی  گلمیخ در سقف عرشه فوالدی، نقش انتقال تنش 
متر قطر دارد و از آن جا که  سانتی  2های سرپهن حداکثر طع این میخ سازه حفظ گردد. مق

شود عالوه بر ضوابط طراحی باید الزامات جوشکاری را نیز در  ها به عرشه جوش داده می گلمیخ 
 .ها رعایت کرد خصوص آن 

  4شده نباید کمتر از ها از باالی ورق فوالدی شکل داده نامه، ارتفاع گلمیخ بر اساس آیین 
متر اعالم شده است. مقاومت برشی  میلی  15ها متر باشد و حداقل پوشش بتن روی آن نتی سا

نامه فوالد ارائه شده، محاسبه  ای که در آیین اسمی برشگیرهایی از نوع گلمیخ بر اساس رابطه
شود. در مبحث دهم همچنین به جزئیاتی مانند حداقل و حداکثر فاصله مرکز تا مرکز  می

 .اشاره شده استبرشگیرها نیز  

 دیهزینه اجرای سقف عرشه فوال:بیشتر بدانید
 

https://fartakvision.com/%d9%87%d8%b2%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%82%d9%81-%d8%b9%d8%b1%d8%b4%d9%87-%d9%81%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af%db%8c/
https://fartakvision.com/%d9%87%d8%b2%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%82%d9%81-%d8%b9%d8%b1%d8%b4%d9%87-%d9%81%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af%db%8c/
https://fartakvision.com/%d9%87%d8%b2%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%82%d9%81-%d8%b9%d8%b1%d8%b4%d9%87-%d9%81%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af%db%8c/


 طراحی میلگرد 

شود، در زمانی که از ورق فوالدی به عنوان قالب استفاده و از عملکرد کششی آن صرف نظر می
گیرند تا مقاومت دال را در برابر لنگر مثبت  میلگردهای فوالدی در ناحیه تحتانی بتن قرار می 

گردد، به منظور  میهای ممتد که لنگر منفی ایجاد ها و دهانه افزایش دهند. همچنین در کنسول 
شود. استفاده از آرماتورهای افت و حرارت نیز جهت  تقویت ناحیه موردنظر آرماتوربندی انجام می 

 .شوند، الزم استهایی که در اثر تغییرات دمایی در بتن ایجاد می مقابله با تنش

 طراحی فالشینگ 

ها به آزاد دهانهشکل است که جهت جلوگیری از خروج بتن در ل L فالشینگ عضوی با مقطع
های مخصوص، باید به پایداری آن در  شود. در طراحی و مهار فالشینگ با تسمهاستفاده می

 .مقابل نیروی جانبی وارده از سوی بتن روان و تازه توجه نمود

 روش های طراحی سقف عرشه فوالدی

 



روش های مختلفی برای طراحی سقف های عرشه فوالدی وجود دارد، که باید بعد از انجام  
آزمایشات زیاد و در نظر گرفتن الگوریتم های مختلف و در نهایت گرفتن نتیجه قابل استفاده،  

 .انجام پذیرد، اما به طور کلی برای این سقف ها، معموال از دو روش استفاده میگردد

 رق فوالدی ذوزنقه ای به عنوان قالب ماندگار استفاده از و  -1

در این روش ورق های ذوزنقه ای را به عنوان قالبی در نظر می گیرند که باید بتواند وزن  
ابزارآالت و همچنین نفراتی که در حال اجرای سقف هستند را متحمل شود، این ورق فوالدی تنها  

تن را تحمل می کند و از مقاومت کششی  وزن های بارهای موجود تا مرحله بتن ریزی و وزن ب
ورق فوالدی صرف نظر می شود. در واقع عملکرد سازه ای ورق فوالدی در این روش نادیده گرفته  

 .می شود و سقف به عنوان دال بتنی دیده می شود

 استفاده از ورق فوالدی ذوزنقه ای به عنوان یک عضو کششی   -2

وش طراحی این سقف ها می باشد. در این روش از  ورق فوالدی به عنوان عضو کششی دومین ر
ورق به عنوان یک المان کششی استفاده شده و درگیری بین بتن و ورق بیشتر می باشد.  
همچنین در این روش کافی است که بتن و ورق در برابر لنگر و برش ها با هم عمل کنند و  

 .نسبت به هم دچار لغزش نشوند

 

 

 

 

 

 

 

 



احی استاندارد سقف عرشه فوالدی  نکاتی که باید در رابطه با طر 
 !بدانید

 

 .سانتیمتر باشد ۱۰۰سانتیمتر باید حداکثر  ۶عرض ورق عرشه فوالدی فرم شده گام   •
 .سانتیمتر باشد ۹۸نتیمتر باید حداکثر سا ۶.۵عرض ورق عرشه فوالدی فرم شده گام   •
 .سانتیمتر باشد ۹۴سانتیمتر باید حداکثر  ۷.۵عرض ورق عرشه فوالدی فرم شده گام  •
می باشند، بنابراین در محاسبات حداقل   3500تا  3000ورق های فوالدی دارای مقاومت تسلیم بین  •

 .در نظر گرفته شود 3000تنش مجاز برای عرشه ها 

 

 



و کاربردی سقف عرشه فوالدی در چند مرحله اجرا  طراحی اصولی 
 میگردد؟

 

برای اینکه بهترین مقطع ورق عرشه فوالدی را برای اجرا داشته باشیم، قبل از اجرا باید طراحی  
سقف عرشه فوالدی را انجام دهیم. این کار عالوه بر داشتن وزن حداقلی و باربری حداکثری،  

زن بتن مورد استفاده نیز می گردد. یعنی سقف عرشه فوالدی با کمترین سطح  باعث کم شدن و 
ورق بیشترین بار را تحمل می کند. طراحی اصولی و کاربردی سقف عرشه فوالدی در سه مرحله  

 .اجرا می گردد

 طراحی در زمان اجرا  •
 طراحی سقف مرکب پس از سفت شدن بتن  •
 طراحی کاربردی برای مقاومت در برابر آتش سوزی  •

 

 



 حداکثر دهانه سقف عرشه فوالدی

ها، نظام مهندسی هر منطقه بر اساس میزان ضخامت سقف،  سازی طراحی سازهبه منظور یکسان 
کند. در واقع هر چقدر سقف ضخامت بیشتری  حداکثر دهانه سقف عرشه فوالدی را تعیین می 

صل میان تیرها را نیز افزایش داد. حداکثر دهانه باید طوری تعیین  توان فوا داشته باشد، می 
 .شود که در شرایط بارگذاری مختلف سازه دچار ارتعاش نشود

 فوالدی محاسبه آنالین قیمت عرشه: پیشنهاد
 

 آزمون عملکرد

از آنجایی که در طراحی سقف عرشه فوالدی، تست های عملکرد ضروری است، مکانیسم انتقال و  
برش منحصر به فردی را دارا می باشد. هدف از آزمایش ها ، ارائه دادن داده ها برای معادالت  

طرح نهایی مورد  طراحی مقاومت نهایی است. به طور خالصه، یک سری آزمایش خاص برای ارائه  
نیاز است که باید قبل از اجرای سقف حتما با دقت بررسی شوند. زیرا کوچکترین ایراد در طراحی  

 .و اجرای سقف عرشه فوالدی موجب ریختن سقف و ایجاد خسارت های زیادی می گردد

 بندی جمع 

جام نشود،  طراحی سقف عرشه فوالدی نیاز به تخصص باالیی دارد و اگر توسط مهندسان خبره ان
شده، محقق نخواهند  ای سقف گفتهمزایای بسیاری که در خصوص استفاده از این سیستم سازه 

شده در مراحل تولید، طراحی و نصب اجزا  ای و ضوابط گفته نامهشد. توجه به الزامات آیین
 .تواند تضمینی برای ایمنی و پایداری ساختمان در هنگام وقوع بالیای طبیعی باشدمی
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