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مقايسه سقف عرشه فوالدي و سقف كامپوزيت

مهندس سجاد تيموريان
(كارشناس ارشد مهندسي مديريت ساخت)
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سقف عرشه فوالدي
هرچند مدت زيادی از رواج اين نوع سقف در كشورمان نميگذرد اما در واقع اين سیستم اجرای سقف از
سال  ۹۱۹۱و با تدوين يک استاندارد صنعتي برای طراحي ،اجرا و بهره برداری از اين سقف توسط انستیتو
سقف فوالدی ( )SDIبه طور رسمي وارد صنعت ساختمان شده است.
سقف های عرشه فوالدی گامي است در راستای صنعتي سازی ساختمان چرا كه ضمن معرفي الزامات و
روشهای اجرای آن در آيین نامه های معتبر بین المللي و تايید آن توسط مركز تحقیقات ساختمان و
مسکن در كشورمان ،دارای سرعت اجرای بااليي است .با استفاده از اين روش انواع مختلف سقف ها با
كاربریها و حاالت متفاوت را ميتوان اجرا نمود كه در مبحث دهم مقررات ملي ساختمان تحت عنوان
مقاطع مختلف با استفاده از ورقهای ذوزنقهای به آن اشاره شده است .سقف عرشه فوالد شامل چهار نوع
مصالح است كه عبارتند از :ورق فوالدی ،برشگیر (گل میخ) ،آرماتور ،بتن.

ورق فوالدي
ورق فوالدی شاخص ترين مصالح اين نوع سقف ميباشد كه برای ساخت آن ورق فوالدی گالوانیزه (هر دو
طرف) با ضخامتهای  ۰/۸تا  ۹/۲میلیمتر را به وسیله دستگاههای ( (Rol Formingبه روش نورد سرد
به حالت موجدار شکل دهي ميكنند ،به صورتي كه در مقطع ورق حاصله هر موج به شکل يک ذوزنقه
ديده ميشود .برای محاسبه مشخصات هندسي مقطع ميبايست از ضخامت پوشش گالوانیزه صرف نظر
نمود ارتفاع ذوزنقهها (عمق كنگره) حداكثر  ۵۷میلیمتر ميباشد ،همچنین عرض متوسط كنگرههای پر
شده با بتن نمي بايست كمتر از  ۷۰میلیمتر باشد.
ضمن رعايت ضوابط موجود برای اين ورقها ميتوان آن ها را برای كاربریهای مختلف به حالت های
خاصي از ذوزنقه شکل داد تا به قابلیت های جديدی دست يابند .اين ورقها ميبايست در جان خود
(قسمت شیبدار ورق) دارای فرورفتگيها و برجستگيهايي باشند تا درگیری بین فوالد و بتن را ايجاد
نمايند .در طي مراحل بارگیری ،حمل و دپوی اين ورقها ميبايست دقت الزم برای جلوگیری از تغییر
شکل آن ها صورت گیرد.
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برشگیر (گل میخ)
برشگیرها يا گل میخهای خاصي كه در اين نوع سقف استفاده ميشود به جهت نوع مصالح و روش خاص
اجرا ،يکي ديگر نقاط قوت اين نوع سقف محسوب ميشود .قطر اين برشگیرها حداكثر  ۲۰میلیمتر و ارتفاع
آن ها بسته به شکل ورق فوالدی متغییر ميباشد و در نهايت حداقل ارتفاع گل میخ بعد از نصب كه از
باالی ورق زوزنقهای اندازهگیری ميشود نبايد كمتر از  ۰۰میلیمتر باشد.
اين گل میخها به وسیله دستگاه جوش قوس الکتريکي خاصي كه ( (Stud Welderخوانده ميشود به
بال تیرهای سازهای جوش ميشود .اين فرآيند جوشکاری ميتواند هم به صورت مستقیم روی بال تیر
سازهای انجام گیرد و هم از روی ورق فوالدی انجام گیرد .قبل از قرارگیری گل میخ يک حلقه سرامیکي در
محل جوش قرار ميگیرد تا از حوضچه مذاب ايجاد شده در لحظه ايجاد قوس الکتريکي محافظت نمايد.

آرماتور
آرماتوربندی در چهار مورد زير ميبايست اجرا گردد:
 .۹مقاومت در برابر لنگر منفي در دهانههای ممتد و كنسول ها.
 .۲بارهای متمركز يا بازشوها.
 .۹آرماتور حرارتي.
 .۰مقاومت در برابر لنگر مثبت در صورتي كه از عملکرد كششي ورق فوالدی صرف نظر شود.
آرماتوربندی اين سقف در صورتي كه با استفاده از میلگردهای آجدار مرسوم و موجود در بازار صورت گیرد
تا حدودی وقت گیر (نسبت به ساير مراحل اجرای اين نوع سقف) خواهد بود اما در صورت استفاده از
مشهای آماده اين مرحله از اجرای سقف نیز با سرعت قابل قبولي صورت خواهد پذيرفت البته اين
مشهای آماده ميبايست مطابق با استانداردهای مربوطه ساخته و حمل و نصب گردند.
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بتن
مقاومت فشاری بتن مورد استفاده با توجه به اينکه از بتن سبک يا بتن معمولي استفاده شود ،ميتواند از
 ۲۰۰تا  ۹۰۰كیلوگرم بر سانتيمتر مربع متغیر باشد كه با توجه به نوع بارگذاری و مشخصات دهانه تعیین
خواهد شد.
در هنگام محاسبه مشخصات هندسي مقطع ميبايست به جهت كنگره های ورق فوالدی نسبت به تیر
سازهای موجود دقت نمود ،چرا كه در صورت عمود بودن كنگره ها بر تیر ،از بتن موجود در زير سطح
فوقاني ورق ذوزنقهای بايد صرف نظر نمود.
ضخامت دال بتني در باالی كنگره روق ذوزنقهای نبايد از  ۷۰میلیمتر كمتر باشد .با توجه به اين موضوع در
صورت استفاده از ورق فوالدی با ارتفاع حداكثر  ۵۷میلیمتر مجموع ضخامت سقف  ۹۲۷میلیمتر خواهد
بود.
يکي ديگر از راهکارهای سرعت بخشیدن به اجرای اين سقف استفاده از بتن دارای فیبرهای پلیمری يا
فوالدی ميباشد كه با استفاده از آن ميتوان آرماتوربندی را در اكثر نقاط عرشه فوالدی خذف نمود كه
البته تهیه و حمل و ريختن آن ميبايست با دقت خاص و براساس آئین نامه های مربوطه باشد.

روشهاي طراحی
اصوال دو روش كلي برای طراحي اين نوع سقف وجود دارد كه عبارتند از :ورق فوالدی به عنوان قالب
ماندگار ،ورق فوالدی به عنوان المان كششي.
روش سوم ديگری نیز وجود دارد كه طراحي براساس نتايج بدست آمده از يک سری آزمايشهای استاندارد
انجام ميپذيرد كه اين امر مستلزم ساخت نمونه هايي با دقت باال و سپس انجام آزمايشهای مذكور با
شیوه و الگوريتم خاص خود و در نهايت گرفتن خروجيهای قابل استفاده از آن ها مي باشد.
جهت مدلسازی و طراحي سقف های عرشه فوالدی از نرمافزار ( (ETABSو نرمافزار مخصوص طراحي
اين سقف كه قابلیت مدلسازی سقف در حالت های مختلف و با در نظر گرفتن المانهای متغیر اين سقف
(ضخامت ورق ،شکل ورق ،شمع بندی ،ضخامت دال بتن ،میلگرد ،گل میخ و…) را دارا ميباشد استفاده
ميشود.
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ورق فوالدي به عنوان قالب ماندگار
در اين روش طراحي ،از قابلیت مقاومت كششي ورق فوالدی در مقطع صرف نظر ميكنند ،به عبارت ديگر
به ورق فوالدی به عنوان يک قالب نگاه ميكنند كه مي بايست قادر به تحمل بارهای زنده (ابزار و نفرات)
موجود تا مرحله بتن ريزی همچنین وزن بتن خیس و خشک باشد كه البته پس از گیرش بتن نیازی به
دكفراژ ندارد و تا پايان عمر ساختمان باقي خواهد ماند .در اين حالت در واقع از عملکرد سازه ای ورق
فوالدی چشم پوشي شده و سقف به عنوان يک دال بتني مسلح در نظر گرفته ميشود.
اين نحوه طراحي ،موجب ميشود مقدار آرماتور محاسباتي مقطع بیشتر شود چرا كه مي بايست به جای
ورق فوالدی نیز در تحمل كشش مقطع شركت نمايند .طراحان در اين حالت ،معموال اين آرماتورهای
كششي را دركف كنگره ها قرار داده و آن ها را آرماتورهای طولي مينامند.

ورق فوالدي به عنوان المان کششی
در اين روش ورق فوالدی به عنوان المان كششي مقطع در نظر گرفته ميشود و مقطع حاصله به صورت
مركب عمل ميكند ،در واقع در اين حالت درگیری بتن و ورق فوالدی به اندازه ای كافي است كه در حین
مقاومت در برابر لنگرها و برش های موجود با يکديگر عمل كرده و دچار لغزش نسبت به هم نمي شوند.
طراحي با استفاده از اين فرضیات ،اقتصادی ترين حالت اين سقف را بدست ميدهد چرا كه موجب كاهش
آرماتور محاسباتي مقطع خواهد شد .هر چند در نظر گرفتن درستي اين فرضیات مربوط به داشتن اطالعات
دقیق از مشخصات هندسي ورق و رفتار مشترک بتن و ورق فوالدی ميباشد.
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مراحل اجراي سقف عرشه فوالدي
نصب ورق های فوالدی با سرعت بااليي انجام ميگیرد چرا كه كافي است پس از چیدن ورق ها و پوشش
دهانه ها ،به وسیله دستگاه های میخکوب مخصوص ،ورقها را در محل نشیمن روی تیرهای سازهای ثابت
كرد ،پس از اين مرحله كه ميبايست به صورت هم زمان يا بالفاصله بعد از چیدن ورق ها انجام گیرد،
گلمیخ ها نصب و سپس آرماتوربندی و در نهايت بتن ريزی انجام خواهد شد .همانطور كه گفته شد
مراحل اجرای اين سقف يکي پس از ديگری با سرعت بااليي انجام ميشود و با توجه به اين موضوع كه
برای اجرای سقف عرشه فوالدی نیازی به شمع بندی نیست (تا دهانه  ۹متر) اين امکان وجود دارد كه
چندين سقف به طور هم زمان پس از نصب ورقها ،ثابت كردن آن ها و نصب گل میخ ها و اجرای
آرماتوربندی ،بتن ريزی شوند .اين امر موجب ميگردد تا در ساختمان های بلند مرتبه كه معموال عملیات
نصب اسکلت با سرعت بیشتری صورت ميگیرد ديگر با مشکل سرعت پايین اجرای سقف ها مواجه نباشیم.
آنچه در اينجا الزم به ذكر است اين است كه در برخي از پروژه های ساختماني ،سازه براساس نوع سقف
ديگری طراحي شده است ،بنابراين تیرهای فرعي ميبايست از نو و با توجه به مشخصات فني سقف عرشه
فوالدی طراحي شوند.
اين سقف به طور معمول تا دهانه  ۹متر بدون نیاز به شمع بندی قابلیت اجرا دارد ،يعني دهانه ای به طول
 ۶متر بدون نیاز به شمع و فقط با نصب يک تیر فرعي به وسیله اين نوع سقف قابل اجرا خواهد بود .معموال
برای دهانه های بیش از  ۹متر از شمع بندی موقت استفاده ميشود كه بسته به نیاز و شرايط از يک يا دو
رديف شمع استفاده خواهد شد .برای اين نوع سازه بايد حتما از بعد اتمام كار از سقف كاذب استفاده شود.
برای نصب گل میخ از دستگاه ( (stud welderو برای نصب ورق از دستگاه (میخ كوب) استفاده مي
شود.
البته قابل ذكر است اين نوع سقف در سازه های كمتر از  ۹۰۰۰متر توصیه نمي شود ،زيرا توجیه اقتصادی
ندارد.
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مزاياي سقف عرشه فوالدي
 .۹بازگشت سريع سرمايه.
 .۲كاهش وزن سازه.
 .۹كاهش تیرهای فرعي ( ۲۰تا  ۹۰درصد صرفه جويي در مصرف فوالد اسکلت سازه).
 .۰كاهش بتن سقف ( ۹۷تا  ۲۰درصد صرفه جويي در مصرف بتن).
 .۷سرعت اجرای باال ( ۹۹برابر سريعتر از سقفهای ديگر).
 .۶عملکرد مناسب در برابر زلزله (باال بردن صلبیت ساختمان).
 .۵مقاومت در برابر نیروهای جانبي.
 .۸امکان اجرا و عملیات بتن ريزی كلیه سقف های ساختمان در يک زمان.
 .۱اجرای سريع و آسان تاسیسات.
 .۹۰كاهش قابل توجه هزينه های جاری كارگاه.
 .۹۹تامین میلگرد كششي سقف ( ۶۰تا  ۵۰درصد صرفه جويي در مصرف میلگرد).
 .۹۲ايجاد يک سکوی فوالدی با ايمني باال در زمان اجرای سقف.
 .۹۹كاهش ضخامت سقف و در نتیجه افزايش ارتفاع مفید در طبقات.
 .۹۰انعطاف پذيری با هر نوع طراحي از لحاظ معماری و كاربری.
 .۹۷بدون نیاز به شمع گذاری و زيرسازی.
 .۹۶حذف عملیات كفراژ بندی و دكفراژ.
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گل میخ

روش نصب گل میخ
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دستگاه میخكوب

دستگاه ( stud welderدستگاه جوش گل میخ)
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سقف کامپوزيت
سقف های كامپوزيت سقف هايي هستند كه تركیبي از فوالد و بتن برای اينکه يکپارچگي اين سقف رعايت
شود از برشگیر (نبشي) استفاده مي شود كه اين نبشي با بتن درگیری ايجاد كرده و يکپارچگي درست مي
كند و چون تیرهای فرعي كامپوزيت به علت گیردار بودن تیرهای اصلي و با توجه به لنگر پوش (لنگر
زلزله) ،بتن روی تیرهای اصلي نمي تواند به مقاومتش كمک كند.
میلگردهايي كه روی سقف كامپوزيت قرار دارند میلگردهای حرارتي هستند كه در جهت مخالف با
تیرهايي فرعي باعث يکپارچه شدن بتن و درگیری با سقف كامپوزيت مي شود و با جوش دادن به تیرهای
فرعي مانع ترک خوردن بتن مي شود.
قالب بندی اين سقف ها معموال از تخته كوبي استفاده مي شود و بعد از اتمام بتن ريزی نايلون باعث راحت
جدا شدن تخته ها مي شود و در برخي موارد از يونولیت استفاده مي شود كه به علت محکم نبودن بايد
شمع كوبي كنند و مشکالت اجرايي بیشتری دارد و دلیل ديگر اينکه يونولیت زير سقف مي ماند و ما نمي
توانیم از فضای زير سقف كامپوزيت كه تیرهای فرعي آن ها معموال زنبوری هستند برای عبور لوله های
تاسیساتي استفاده كنیم ،در ضمن عايق خوبي برای حرارت باال نیست .در قالب بندی تخته كوبي مهم
ترين مزيت آن ها اين است كه در زير سقف كامپوزيت خالئي وجود دارد و از اين خالء برای لوله های
تاسیساتي استفاده مي شود.
يکي از مزيت های سقف كامپوزيت قدرتمندی آن نسبت به سقف های تیرچه بلوک است چون يکي از راه
های يکپارچه كردن رفتار ستون ها در هنگام زلزله از طريق سقف مي باشد و سقف كامپوزيت به دلیل
برشگیرهای نصب شده روی تیرهای فرعي يکپارچگي بین فوالد و بتن ايجاد شده و در اطراف ستون ها هم
همین طور در نتیجه ستون ها در هنگام زلزله رفتار يکپارچه دارند ولي در سقف تیرچه بلوک اين گونه
نیست.
كال درباره سیستم های خمشي بايد گفت در اين سیستم تمام تیرهای اصلي گیردار عمل مي كنند و
معموال از پروفیل های سالم استفاده مي كنند (النه زنبوری نباشد) چون اصال دارای لنگر مي باشند و در
نتیجه بايد ورق نصب كنیم و ثانیا لنگر ماكزيمم برش در يک سوم تکیه گاه ها وجود دارد .ما بايد در
صورت استفاده از النه زنبوری ،هم وسط النه زنبوری و هم گوشه های النه زنبوری را با ورق پر مي كنیم و
اين روش تنها زماني كاربرد دارد كه ما پروفیل نداريم.
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مراحل اجراي سقف کامپوزيت
 .۹قالب بندی سقف (به وسیله چهار تراش ،گوه ،تخته روسي ،ورق آلومینیوم و پالستیک).
 .۲مش بندی سقف (به وسیله میلگرد با مقاومت تسلیم طراحي).
 .۹شمع بندی و بستن كناره های سقف با در نظر گرفتن محل تاسیسات و بازشوها.
 .۰بتن ريزی و پرداخت سطح.

مزاياي سقف کامپوزيت
 .۹بدست آوردن سقفي يکپارچه و صلب.
 .۲كاهش وزن سقف (كاهش وزن سقف نسبت به سقف های تیرچه بلوک و كرومیت)
 .۹سرعت اجرای باال (اجرای سريع سقف نسبت به سقف های تیرچه بلوک و كرومیت)

معايب سقف کامپوزيت
سقف كامپوزيت به دلیل هزينه سقف كاذب ،از عموم سقف های تیرچه بلوک و كرومیت هزينه تمام شده
بیشتری دارد.
هر چند سرعت اجرای سقف های كامپوزيت نسبت به سقف های تیرچه بلوک و كرومیت بیشتر است اما به
دلیل اجرای سقف كاذب و نیاز به نبشي كشي ،در مجموع اجرای پروژه زمان بیشتری طول خواهد كشید.
سقف های كامپوزيت به دلیل داشتن لرزش ،گزينه مناسبي برای سقف پروژه های مسکوني نمي باشد مگر
اينکه به هنگام بتن ريزی زير كلیه تیرهای فرعي و اصلي شمع بندی كامل شود كه در اين صورت اجرای
هم زمان چند سقف منتفي است يا با مشکالت فراواني همراه خواهد بود.
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مقايسه سقف عرشه فوالدي و سقف کامپوزيت
افزايش  ۹۰برابری سرعت اجرا در سقف های عرشه فوالدی نسبت به سقف های كامپوزيت به لحاظ
سادگي اجرا و حذف مراحل قالب بندی.
بازگشت سريع سرمايه به لحاظ كاهش زمان اجرا و افزايش سرعت اجرا در سقف های عرشه فوالدی نسبت
به سقف های كامپوزيت.
امکان اجرای سقف و بتن ريزی در كلیه طبقات ساختمان به طور هم زمان در سقف های عرشه فوالدی
نسبت به سقف های كامپوزيت.
در سقف های كامپوزيت فاصله بین تیرهای فرعي حدود  ۱۰سانتي متر مي باشد كه اين فاصله در سقف
های عرشه فوالدی تا  ۹متر بدون استفاده از قالب بندی قابل افزايش مي باشد ،كه باعث كاهش تعداد
تیرهای فرعي در سقف های عرشه فوالدی نسبت به سقف های كامپوزيت مي شود.
ضخامت بتن در سقف های عرشه فوالدی به دلیل فرم عرشه به مراتب كمتر از ضخامت بتن در سقف های
كامپوزيت مي باشد (به طور متوسط  ۲سانتي متر كمتر مي باشد).
كاهش وزن سقف در حدود  ۷۰كیلوگرم بر متر مربع در سقف های عرشه فوالدی نسبت به سقف های
كامپوزيت.
كاهش آرماتور و بتن مورد نیاز در سقف های عرشه فوالدی نسبت به سقف های كامپوزيت.
با كم شدن وزن سقف های عرشه فوالدی به دلیل كاهش تعداد تیرهای فرعي و ضخامت بتن وزن كل
سازه كاهش يافته كه باعث اقتصادی تر شدن طراحي و محاسبات مربوطه مي شود.
با كم شدن وزن سازه در ساختمان های ساخته شده با سقف عرشه فوالدی نسبت به ساختمان های
كامپوزيت ،اين ساختمان ها نیروی كمتری از زلزله را به خود گرفته و باعث كاهش صدمات وارده بر
ساختمان در زلزله مي شود.
گل میخ های استفاده شده در سقف های عرشه فوالدی با استفاده از دستگاه ( )stud welderانجام مي
شود كه در مقايسه با برشگیرهای سقف های كامپوزيت از كیفیت باالتری برخوردار مي باشد.
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مقايسه هزينه انواع سقف ها
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منابع
 .۹شركت برنا ايستا ((bornaista.com
 .۲شركت انبوه سازان عصر زرين ((asrezarrin.ir
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