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 پیش گفتار

زیادي را در سالهاي اخیر تجربه کرده است و در این صنعت ساختمان رشد و شکوفائی 
اران کشورمان در جهت انطباق با این پیشرفت کمیان بدیهی است مهندسان و دست اندر

به اجبار بایستی سطح آگاهی و توان مهندسی خود را ارتقاء ببخشند تا بتوانند از این 
 فرصتها بهره کافی را ببرند.

طح آگاهی در قالب مطالعه آئین نامه ها و استانداردها و بخش عمده اي از این ارتقاء س
مراجعی است که در رابطه با موضوعات مختلف تهیه شده و هر چند سال یکبار بر اساس 
تجربیات، آزمایشات و مشاهدات بدست آمده ویرایش می گردند. این مراجع الزامات و 

ي بودن طرح ها ، ایمنی آنها نیز ضوابط را یکپارچه و بهینه می نمایند تا در کنار اقتصاد
 تضمین شده باشد. 

اما ارتقاء سطح آگاهی زمانی به حد مطلوب انجام می شود که از تجربیات و دانش اجرائی 
 موجود بتوان سود جست و در جهت بهبود آنها تالش نمود.

در چند سال گذشته صنعت ساختمان کشور سقف جدیدي را تجربه کرده است که یکی 
از ایمن ترین و در عین حال اقتصادي ترین سقف هاي روز دنیا به شمار می رود. سقفهاي 

عرشه فوالدي به دلیل سرعت و کیفیت باالي تولید و اجرا ، در سالهاي اخیر رونق مرکب 
الزم به ذکر است که قدمت اجراي این نوع سقف ها در البته  بسیار خوبی یافته است.

 سال می رسد. 60کشورهاي توسعه یافته به بیشتر از 

در این راستا بسیاري از مهندسان و اکیپهاي اجرائی در این بخش وارد شده و اقدام به 
عدم آشنائی آنان با اصول پایه و بدلیل  "ه بعضااجراي این نوع سقف ها نموده اند ک

ات طرح و اجراي آن باعث ارائه خدماتی با کیفیت پائین شده است. عدم وجود مرجع الزام
 تدوین اطالعات پایه  ضرورت ترجمه یک استاندارد معتبر، کامل و مناسب در این زمینه



 

را ایجاب نموده تا گامی هر چند کوچک در جهت ارتقاء و ارائه تجربیات اجرائی صحیح 
 ین نوع سقف ها برداشته شده باشد.سطح آگاهی و کیفیت اجرائی ا

در این مجموعه تمام مراحل طراحی و اجرا به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته و ضمن 
 ارائه الزامات مهندسی، نمونه هائی واقعی از سقف هاي اجرا شده ارائه گردیده است.

) ترجمه شده  ANSI/SDIدر بخش طراحی سقفها، استاندارد عرشه فوالدي آمریکا ( 
است. این استاندارد در کشور آمریکا الزم االجرا بوده و تمامی تولیدکنندکان و پیمانکاران 
سقف هاي عرشه فوالدي موطف به رعایت ضوابط آن می باشند. دلیل انتخاب این 
استاندارد آشنائی بیشتر مهندسان کشورمان با استانداردهاي طراحی آمریکا می باشد. و 

ترجمه عین مطالب استاندارد فوق ارائه شود و از هر گونه  سعی شده استمه در این ترج
 توضیح اضافه و یا ارائه نقطه نظرات شخصی پرهیز گردیده است. 

متن حاضر حاصل تجربه و تالش چند ساله نگارنده در زمینه طراحی و اجراي این نوع 
ارائه گردد تا خواننده  سقف ها بوده و سعی شده است مطالب به گونه اي منسجم و شیوا

بتواند درك کاملی ار اصول و الزامات طرح و اجرا داشته باشد. و الزم به ذکر است که 
مطالب دیگري از این موضوع در حال ترجمه و تدوین می باشد که در آینده نزدیک در 

 اختیار جامعه صنعت ساختمان قرار خواهد گرفت.

رم دهی عرشه پادآب دك به دلیل در اختیار گذاردن البته در اینجا الزم است از کارخانه ف
مدارك فنی و تخصصی و دادن اجازه تصویربرداري از کارخانه و همچنین از شرکت   

پادآب گستر که مجوز استفاده از تصاویر پروژه هاي اجرائی را صادر نمودند کمال تشکر را 
 بنمایم.

نوعی به بنده یاري رسانده اند قدردانی در پایان از تمام کسانی که در تدوین این کتاب به 
می کنم و همچنین از پیشنهادات، راهنمائی ها و حتی انتقادات سازنده جهت اصالح و 

 ارتقاء کیفیت این تدوین استقبال می نمایم.
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 اولفصل 

 سقفهاي مرکب عرشه فوالدي در باره

 تاریخچه :

مورد استفاده قرار در آمریکا  1920عرشه هاي فوالدي ابتدا به عنوان قالب بتن در سال   
به عنوان یک  Loucks & Gillerتوسط  1926گرفت. سیستم عرشه فوالدي در سال 

نوع سقف اصلی معرفی گردید. و در توسعه هاي بعدي سیستم عرشه هاي فوالدي تمام 
بهره   ک سطح جاد ییاآیتم هاي مقاومتهاي سازه اي را به دست آورده و سپس جهت 

بتن نیز به این سیستم اضافه  ،مقاومت در برابر حریقایجاد برداري مناسب و همچنین 
به هم عرشه هاي فوالدي در اجرا بسیار جالب بود چرا که در هنگام اجراي گردید. کاربرد 

قالب بتن استفاده می شد و براي اجراي دالهاي بتن مسلح هم عنوان پالتفرم اجرایی و 
 رسید.بسیار مناسب به نظر می

، مهندسان یک سیستم سقف غیر مرکب سلولی شکل را در ساختمانهاي 1938در سال 
ابداع گردید. اولین  H.H.Robertsonردند. این سیستم توسط شرکت صنعتی تجربه ک

اجرا گردید. اولین بار این  1950دالهاي مرکب بتن مسلح شده با عرشه فوالدي، در سال 
تولید  Granco Steel Productsشناخته شد که توسط شرکت  Cofarمحصول به نام

که مفتولهاي تولیدي با نورد گردید. این محصول به صورت مقطع ذوزتقه اي شکل بود. 
جهت عمود بر کنگره به آن جوش شده بود. این دال همانند دال بتنی مسلح در سرد 

تحلیل شده و به نتایج نزدیک به هم و بسیار خوبی بین مقاومتهاي محاسبه شده و اجرا 
 شده رسیده بود.
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را تولید  یک عرشه فوالدي ذوزنقه اي شکل Inland-Ryersonشرکت  1961در سال 
  کرد که انتقال نیروي برشی افقی بین بتن و فوالد به نحو بسیار مناسبی در آن صورت 

سیستم شناخته می شد و یک پیشرو در  HiBondمی گرفت . این سقف عرشه به نام 
فوالدي مرکب مدرن بود که با استفاده از نقش هاي برجسته اتصال محکمی هاي عرشه 

 یکرد.مبین بتن و عرشه برقرار 
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و  تعدادي از تولیدکنندگان عرشه هاي مرکب فوالدي بر اساس آزمایشات 1960در سال 

. تمام ظرفیت هاي باربري معتبري را از دالهاي مرکب ارائه دادند، خواص مقاطع
بر پایه اصول طراحی مهندسی و تحقیقات وابسته تولیدات  تولیدکنندگان عرشه فوالدي

 خود را بهینه کردند تا بتوانند تأییدیه استانداردهاي ساختمانی را بدست آورند.

کز استاندارد محلی با توجه به شرایط اجرایی خاص منطقه، نتایج ادر برخی مواقع مر
. این مسئله باعث اضافه شدن کردندافه اي را از تولیدکنندگان درخواست میضآزمایشات ا

   دچار تفاوت در سطح کشورگان شده و شرایط رقابت بین تولیدکنند گزافهزینه هاي 
 شد.می 

 American Iron and Steelداستاندار ،طراحی واحدروش به جهت نیاز به یک 
Institue   )AISI  ( یک پروژه تحقیقاتی را برنامه ریزي نمود که در دانشگاه ایالت

Iowa تحت سرپرستی پروفسورCarl Ekberg   اصول اساسی و پایه مربوط به طراحی
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سقفهاي مرکب عرشه فوالدي تعیین گردد. تحقیقات تکمیلی انجام شده توسط ایشان و 
،  Waterloo  ،Lehighو محققان دیگر در دانشگاههاي  Max Porterپروفسور 
Virginia  ،West Virginia   ،Washington  ی تشکیل ساختار اطالعاتمنتج به

 عرشه هاي فوالدي مرکب گردید.

 
 American Society Of Civil Engineers (ASCE) نتایج تحقیقات در استاندارد

با عنوان مشخصات طراحی و اجراي سقفهاي مرکب توسط  ASCE 3.84در بخش 
د. منتشر گردی Porterبتن تحت سرپرستی پروفسور  –کمیته استاندارد عرشه فوالدي 

به  1991و  1984هردو مدارك سالهاي  و بازنگري گردید 1991این مدرك در سال 
عنوان یک استاندارد مورد قبول در زمینه طراحی سقفهاي مرکب عرشه فوالدي شناخته 
می شوند. داشتن یک استاندارد طراحی واحد پروسه تأیید این سقفها را ساده تر نموده و 

 گردید. سیستم  این   بازار  رشد سبب 

 اقدام به  Steel Deck Institue ( SDI )  فوالدي عرشه هاي   مرکز  بار اولین  براي 
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که در سال نمود  1991کتاب راهنماي طراحی عرشه هاي مرکب را در سال انتشار 
صنعت و تغییرات شاخص در ایجاد شدن مورد بازنگري قرار گرفت. به دلیل  1997

فعالیتهایی را در زمینه تهیه استانداردهاي جدید آغاز نموده و  SDIمرکز  ،تکنولوژي
منتشر نمود. این استاندارد در سال  2006را در سال  ANSI/SDI/C1.0استاندارد 

با عنوان آزمایشات استاندارد  ANSI/SDI T-CD-2011بازنگري شده و استاندارد  2011
 دید.اضافه گربه مجموعه مدارك سقفهاي مرکب عرشه فوالدي 

سال گذشته، جهش فوق العاده اي در طراحی این سقفها ایجاد شده که  80در بیشتر از 
همگی بر پایه انجام آزمایشات بیشتر و رسیدن به درك بهتري از رفتار این سیستم سقف 
می باشد و این جهش سبب توسعه زیاد استانداردهاي ساختمانی مربوطه شده است. این 

قفهاي عرشه فوالدي داراي کارایی باال و هزینه اجرایی کمتر باعث شده تا س هاپیشرفت
 نسبت به سقفهاي دیگر باشند.

آغاز گردیده است و به دلیل انطباق  در کشورمان1387اجراي این سیستم سقف از سال 
 آن با سیستم هاي اجرایی کشورهاي توسعه یافته و همچنین توسعه تکنولوژي جوشکاري

سال گذشته رونق بسیار خوبی  5یافته و در گسترش ود خیلی زگل میخهاي بزشگیر 
یافته است. این سقفها عالوه بر داشتن شرایط ایده آل فنی، داراي عوامل جذاب دیگري 

ایمن ترین و اقتصادي  هچون صرفه اقتصادي و سرعت اجرا می باشند که سبب گردید
 قف در سازه هاي فلزي باشد.سترین 

  : مزیت ها
عرشه فوالدي به دلیل دارا بودن کیفیت باال در بخشهاي طراحی، تولید و سقفهاي مرکب 

ا می توان به شرح زیر خالصه اجرا یک سقف بهینه بوده و در یک نگاه کلی مزایاي آن ر
 نمود :

 داشتن سابقه اجرائی بسیار خوب )1
 داشتن ارزش اقتصادي باال با در نظر گرفتن فاکتورهاي هزینه و زمان )2
 ي باال در کنار داشتن وزن حداقلمقاومت سازه ا )3
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 امکان اجراي آن در تمام شرایط آب وهوائی )4
درصد کمتر از سقف هاي  30تا  10وزن و هزینه اجراي آن حداقل به میزان  )5

 معمول می باشد.
 به دلیل عملکرد مرکب این سقف ها، وزن سازه فلزي کاهش می یابد. )6
متر ،  5/3داشته و تا طول دهانه ورقهاي عرشه فوالدي ظرفیت تحمل بار باالئی  )7

 بدون تیر فرعی وشمع بندي قابل اجرا هستند.
در این نوع سقف ها قالب بندي حذف شده و ورقهاي عرشه فوالدي در حین  )8

 اجرا به عنوان قالب عمل می کنند.
با توجه به ظرفیت باربري باال ورقهاي عرشه فوالدي در هنگام اجرا به عنوان  )9

 د بسیار مناسبی دارند.سکوي اجرائی عملکر
در این نوع سقف ها فوالد کششی ( میلگرد مثبت ) حذف شده و ورقهاي عرشه  )10

 فوالدي پس از گیرش بتن به عنوان میلگرد کششی عمل می نمایند.
 700سرعت اجرا تا ده برابر بیشتر از سقف هاي معمول بوده و به طور متوسط  )11

 ود.مترمربع سقف را می توان در یک روز اجرا نم
با توجه به حذف شمع بندي در زیر سقفها، امکان بتن ریزي همزمان طبقات  )12

 وجود دارد.
شکل ورقهاي عرشه فوالدي به گونه اي است که پس از اجراي آن می توان  )13

 ساپورتهاي مناسی جهت عبور تاسیسات برقی و مکانیکی از آنها گرفت.
این نوع سقفها بسیار  به دلیل حفظ کامل آب بتن نگهداري و عمل آوري بتن در )14

 ایده آل می باشد.
به دلیل داشتن ظاهري زیبا در ساختمانهاي صنعتی، پارکینگها و بطور کلی  )15

مکانهائی که نیازي به اجراي سقف کاذب نمی باشد، ورقهاي گالوانیزه سطح 
 تمام شده یکدست و مناسبی را ایجاد می کند.

 ار نیاز دارد.فضاي بسیار کمی براي دپو و نگهداري ورقها بسی )16
 هزینه هاي حمل و نقل به مراتب اندك می باشد. )17
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 یابا مقایسه سقف هاي معمول در کشور مانند سقف هاي تیرچه بلوك ( تیرجه فلزي 
سقف مرکب ( کامپوزیت ) به جرات می توان گفت که سقف  -دال بتن مسلح –بتنی ) 

هاي عرشه فوالدي یکی از ایمن ترین و اقتصادي ترین سقف هائی است که در حال 
استفاده از روشهاي جدید و تکنولوژي مدرن در حاضر اجرا می شوند. در کنار این موضوع 

سازه هاي فلزي           سریعترین نوع دررا بخشهاي طراحی، تولید و اجرا، این سقف ها 
 .کرده است
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 فصل دوم

 سقفهاي مرکب عرشه فوالدي طراحی

 SDIدر باره مرکز 
مرکب عرشه هاي فوالدي آمریکا با  يترجمه استاندارد طراحی سقفهااین فصل در   

که یکی از معتبرترین استانداردها در این زمینه می باشد  ANSI/SDI C-2011عنوان 
 Steel Deck. این استاندارد توسط مرکز عرشه هاي فوالدي آمریکا ارائه شده است

Institue ( SDI )  .منتشر شده است 
 

 اسیس گردید ونام کمیته فنی صنعت عرشه هاي فوالدي بام ت با 1939در سال این مرکز 
به مرکز عرشه هاي  1964به مرکز فنی عرشه هاي فلزي بام و در سال  1947در سال 

 فوالدي تغییر نام پیدا کرد.
توسط  1945اولین مشخصات طراحی مربوط به صنعت عرشه هاي فوالدي بام در سال 

مورد بازنگري قرار گرفت. جداول بارگذاري  1948تهیه شده و در سال این مرکز 
مشخصات طراحی اقدام به انتشار و کرده تدوین  1966پوشش بام در سال  استاندارد براي

 نمود. 1978نیز در سال سقفهاي مرکب عرشه فوالدي 
این مرکز بر روي عرشه هاي فوالدي تولید شده با نورد سرد تمرکز نموده که با شکلهاي 

گردد. این تولیدات به سه گروه عرشه مختلف و خاص سازندگان به بازار مهندسی ارائه می
جهت پوشش بام، عرشه جهت قالب بتن و عرشه مرکب تقسیم می شوند که عرشه مرکب 

می  عالوه بر کاربرد به عنوان قالب بتن، نقش میلگرد مثبت در سقفهاي بتنی را نیز ایفاء 
 کند.
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همکار آن اعضاي اصلی این مرکز تولید کنندگان عرشه هاي فوالدي بوده و اعضاي 
سازندگان محصوالت مرتبطی می باشند که در تولید و نصب عرشه ها مورد نیاز خواهند 
بود. این مرکز توسط یک مدیر اجرایی اداره می گردد که برنامه ریزي مدونی را بر اساس 
تجربیات و تحقیقات اعضاء اصلی تهیه می نمایند. آماده سازي، بازنگري و توزیع 

ه منابع مناسب مورد نیاز، مدیریت تحقیقات و آزمایشات، تبادل انتشارات، مراجعه ب
 اطالعات بین مجریان این صنعت از دیگر موضوعات کاري این مرکز می باشد.

 هدف از تحقیقات در سه موضوع اصلی دنبال می شود :

توسعه عرشه فوالدي جهت حفظ کیفیت، سازگار نمودن طیف زیادي از طرحها و  -1
و اقتصادي نمودن آن در هنگام اجرا و استفاده آن در درازمدت و  سیستمهاي موجود

 اي .صداگیري سازه

ات اقتصادي منتهی به یک روش ظطراحی اولیه و روشهاي نصب که در کنار مالح -2
 اجرایی مناسب می گردد.

 آماده کردن این اطالعات براي طراحان و کارفرمایان. -3

 ب بندي و بامقال –راهنماي طراحی عرشه هاي مرکب 

 SDIاز آنجا که عرشه هاي فوالدي در ابتدا فقط در اجراي بامها استفاده می شده، مرکز 
براي بیشتر از  SDIتوجه خود را به طور سنتی معطوف به اجراي بامها کرده بود. اعضاء 

سال است که در زمینه ساخت عرشه هاي فوالدي براي سقف ها فعالیت دارند. این  50
هاي مهندسی عرشه فوالدي را توسعه داده و پایه گذار این مدت دادهشرکتها در 

 استاندارهاي اجرایی بر اساس اطالعات آزمایشگاهی و تجربیات اجرایی شده اند.

به اتفاق به این نتیجه رسیدند که این مرکز بایستی  SDIاعضاء مرکز  1975در سال 
و عرشه هاي قالب بندي را راهنماي طراحی عرشه هاي فوالدي براي سقفهاي مرکب 

 تهیه و به استانداردهاي خود اضافه نمایند.
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نتیجه این تصمیم تهیه و انتشار استاندارد واحد جهت راهنماي طراحی عرشه هاي 
   ) و عرشه قالب بنديComposite Deckمرکب ( ،)Roof Deckفوالدي بام (

)Form Deck گردید. این راهنما یک مرجع مخصوص براي طراحی و تعیین مشخصات (
 مناسب براي عرشه فوالدي می باشند. 

 اهم خدمات این مرکز شامل موارد زیر می باشد :

آمریکا براي عرشه هاي فوالدي و  ANSIاستاندارد مورد تأیید  SDIمرکز  •
 تولیدات مرتبط می باشد.

ه عنوان یک معیار واحد در تعیین ضخامت تعیین ضخامتهاي طراحی عرشه ها ب •
 ورق ها

 تعیین تولرانسهاي مجاز در ساخت عرشه ها •
 تدوین توصیه هاي فنی جهت نگهداري و نصب در سایت •
 استانداردسازي لوازم نصب سقفهاي عرشه فوالدي •
تهیه جدول مشخصات تیپ براي عرشه هاي بام، مرکب و قالب بندي به صورت  •

 مجزا
زم براي عرشه هاي فوالدي سلولی که در زیر آنها محلی براي تهیه راهنماي ال •

 عبور تأسیسات آماده شده است.
تدوین استاندارد مشخص براي مقاطع عرشه بام به همراه جداول بارگذاري و  •

 براي عرشه هاي با عرض کنگره هاي پهن، متوسط و باریک و با عمق زیاد
 استاندارد براي عرشه هاي مرکبتهیه راهنماي طراحی و جداول بارگذاري  •

 آزمایشات:

آزمایشات مستقل بهترین راهنما براي اعتمادسازي و رسیدن به یک فلسفه طراحی و 
از این آزمایشات و برنامه هاي  SDIهستند. حمایت اعضاء  SDIاجرائی واحد، براي مرکز 

ده هرگاه رو به رشد مرکز سبب تضمین آزمایشات ضروري این صنعت گشته و باعث گردی
محصول جدیدي به بازار این صنعت عرضه می گردد، آزمایش الزم براي آن محصول نیز 

 تعیین گردد.
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 : SDIانتشارات 

 ) راهنماي طراحی دیافراگم سقف ویرایش سومDDM03 ( 

راهنماي فوق در ادامه و تکمیل ویرایشهاي اول و دوم، مقاومت برشی ساختمانها را مورد 
دهد. این راهنما بر اساس تحقیقات، آزمایشات و تحلیلهاي مورد حمایت ارزیابی قرار می

(مشاور فنی  Dr.Larry D.Luttrellتحت سرپرستی دکتر  SDIاعضاء اصلی و همکار 
) تهیه گردیده است. این راهنما روشی را براي محاسبه ظرفیت 1965از سال  SDIمرکز 

 دیافراگم عرشه هاي بام و مرکب ارائه می کند.

رایش سوم این راهنما بر مبناي اصول طراحی سازه هاي فلزي تولید شده با نورد سرد وی
آمریکا تهیه گردیده و روشی را جهت محاسبه ظرفیت دیافراگم سقف هاي اجرا شده با 

مرکب ارائه می نماید. جداول دیافراگم سقف مورد بازنگري قرار گرفته و  عرشه هاي بام و
) و طراحی به روش حاالت حدي ASDروش مجاز (بر اساس دو روش طراحی به 

)LRFDاند.) تدوین شده 

صفحه جداول نیروهاي مقاوم دیافراگم در صورت استفاده از اتصاالت جوش  130بیش از 
ها، پیچ ها و دیگر اتصاالت مکانیکی، این راهنما را به یک مرجع هوشمند جهت طراحی 

و  ASDمثال سازه اي به دو روش  16اهنما حرفه اي دیافراگم تبدیل کرده است. در این ر
LRFD .ارائه و با معادالت مربوطه اتصاالت سقف در برش و کشش کنترل شده است 

 ) راهنماي اجراي عرشه هاي فوالديMOC2 ( 

این راهنما روشهاي مناسب در اجراي عرشه هاي فوالدي را بررسی کرده و یک شرایط 
بها، معماران، مهندسان و بازرسانی که مسئولیت ایمنی ایمن پایدار را براي پیمانکاران، نصا

 و اجراي مناسب عرشه هاي فوالدي را دارند تعیین می نماید.

 ) راهنماي طراحی عرشه هاي مرکبCDD2( 

      میلیمتر 75،  60،  50جداول و مشخصات استاندارد براي عرشه هاي مرکب با عمق 
 معمولی در این راهنما جمع آوري گشته است. اینچ ) با اجراي بتن سبک و 3،  5/2،  2( 
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 ) جزئیات اجرایی استانداردSPD2 ( 

 -جزئیات اتصال روي تیرها  -شامل جزئیات عرشه هاي بام، مرکب و عرشه قالب بندي 
جزئیات  -دستورالعملهاي نصب  -محل برشگیرها  -جدول ورقهاي فالشینگ و پرکننده 

الزم جهت دیافراگمها و جزئیات لوازم نصب که جوشکاري هاي  -اجراي عرشه هاي بام
 این راهنما را بسیار اجرایی و سودمند می سازد.

 ) راهنماي سریع اجراي عرشه هاي بامRDCH 1( 

که شامل اطالعاتی براي اجراي بامها با عرشه هاي فوالدي استاندارد بوده و در آن 
 زم ارائه شده است.مثالهایی جهت کنترل بلند شدن ورقها و براورد اتصاالت ال
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 ستاندارد طراحی سقفهاي مرکب عرشه فوالديا

ANSI/SDI C-2011 
 

 : کلیات-1 
 :  هدف -1-1

A.  این استاندارد در مورد مصالح، طراحی و نصب سقفهاي مرکب بتنی می باشد که
در ترکیب با عرشه هاي فوالدي تولید شده با نورد سرد اجرا می شوند. این 

ها به عنوان قالب ماندگار بتن و مسلح کننده بتن در برابر لنگر مثبت عرشه 
 عمل می کنند.

B. .ضمیمه ها جزء استاندارد محسوب می شوند 
C. توضیحات جزء متن اصلی استاندارد نمی باشند. نکته ها 
ن استاندارد کاربرد ایهائی جهت ی ئراهنما " نکته "مطالب مندرج در قسمتهاي  : نکته

 باشند.در اجرا می 
D.  در جاهایی از این استاندارد که به طراح اشاره می گردد، منظور مسئول طراحی

 سازه پروژه می باشد که طراحی سقف آن را نیز انجام داده است.
E.  پوند  –معادالت نشان داده شده در این استاندارد بر اساس سیستم واحد اینچ

که در داخل پرانتز نشان داده شده اند تنها  SIمی باشد ولی معادالت سیستم 
 جهت اطالع بوده و جزء این استاندارد نیستند.

F.  در مورد مطالبی که در این استاندارد عنوان نشده است، استانداردAISI S100 
 مالك عمل می باشد. AISI/AISCیا 

G. ) ضخامت فوالد عرشه هاي فوالدي بر اساس بعد یا تیپGage داده      ) نشان  
 می شوند.

ضخامت فوالد طراحی را بر اساس تیپ نشان  SDIو  AISIهر دو استانداردهاي  : نکته
 می دهند. تیپ ضخامت هنوز هم در صنعت عرشه هاي فوالدي رایج می باشد. 

 تیپهاي ضخامت معمول و ضخامت طراحی و حداقل را نشان می دهد. UN-1.1جدول 
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 UN-1.1 جدول

درجه  ضخامت طراحی * ورقحداقل ضخامت 
 .mm in. mm in ضخامت

0.71 0.028 0.75 0.0295 22 
0.86 0.034 0.91 0.0358 20 
1.14 0.045 1.20 0.0474 18 
1.44 0.057 1.52 0.0598 16 

 درصد ضخامت طراحی می باشد. 95حداقل ضخامت ورق برابر  •

 
 : آئین نامه ها، استانداردها و مدارك مرجع -2-1
A  . مدارك زیر یا قسمتی از آنها در تهیه این استاندارد  : نامه ها و استانداردهاآئین

استفاده شده اند و جایی که مطالب آن با مراجع زیر مغایرت داشته باشد بایستی مورد 
 کنترل قرار گیرد.

1) American Concrete Institue (ACI) 
a. ACI 318-11, Building Code Requirements for 
Structural Concerte. 

2) American Iron and Steel Institue (AISI) 
a. AISI S100-07 w/S2-10, North American Specification 

for the Design of Cold-Formed Steel Structural 
Members, Including Supplement 2 (February 2010) 

b. AISI S905-08, Test Methods for Mechanically Fastened 
Cold- Formed Steel Connections. 

c. AISI S907-08, Test Standard for Cantilever Test Method 
for Cold- Formed Steel Diaphragms. 

d. AISI/AISC, Standard Definitions for Use in the Design of 
Steel Structures, 2007 edition 

3) American Institue of Steel Construction (AISC) 
a. ANSI/AISC 360 -10, Specification for Structural Steel 

Buildings 
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4) American Society for Testing and Materials (ASTM) 
a. ASTM A615 / A615M-09b Standard Specification for 

Reinforcement. 
b. ASTM A653 / A653M-10 Standard Specification for 

Steel Sheet, Zinc-Coated (Galvanized) or Zinc-Iron 
Alloy-Coated (Galvammealed) by the Hot-Dip Process. 

c.  ASTM A706 / A706M-09b Standard Specification for 
low-Alloy Steel Deformed and Plain Bars for Concrete 
Reinforcement. 

d. ASTM A820 / A820M-06 Standard Specification for 
Steel Fibers for Fiber-Reinforced Concrete. 

e. ASTM A1008 / A1008M-10 Standard Specification for 
Steel, Sheet, Cold-Rolled, Carbon, Structural, High-
Stringth Low-Alloy, High-Strength Low-Alloy With 
Improved Formablity, Solution Hardened, and Bake 
Hardenable. 

f. ASTM A1064 / A1064M-10 Standard Specification for 
Steel Wire and Welded Wire Reinforcement, Plain and 
Defoemed, for Concrete. 

g. ASTM A1116 / A1116M-10 Standard Specification for 
Fiber-Reinforced Concrete. 

h. ASTM A7508 / A7508M-10 Standard Specification for 
Polyolefin Chopped Strands for use in Concrete. 

5) American Society of Civil Engineers (ASCE) 
a. SEI/ASCE 7-10,  Minimum Design Loads for Buildings 

and Other Structures. 
6) American Welding Society (AWS) 

a. AWS D1.1:2010, Structural Welding Code-Steel. 
b. AWS D1.3:2008, Structural Welding Code-Sheet Steel. 

7) Steel Deck Institue (SDI) 
a. SDI-T-CD-2011, Test Standards for Composite Steel 

Deck-Slabs 
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B  .مدارك مرجع : 
1. Steel Deck Institue (SDI) 
a.   SDI – DDM, Diaphragm Design Manual, 3rd Edition,  

Including Appendices  I  through  VI 
 

 استفاده شده اند. " نکته" مدارك زیر در تهیه مطالب ستونهاي  : نکته
 

1. American Association of State Highway and Transporation 
Officials  (AASHTO)  

a. AASHTO LRFD Bridge Design Specifications , Customary 
U.S.Units, 5th Edition, with 2010 Interim Revisions  

2. American Concrete In sti tute (ACI) 
a. ACI215R-92, Consideratuons for Design of Concrete 

Structures Subjected to Fatigue Loading 
b. ACI302.1R-04, Guide for Concrete Floor and Slab 

Constructin 
c. ACI224.1R-07, Causes, Evaluation and Repair of Cracks 

in Concrete  Structures 
d. ACI318-11, Building Code Requirements for Structural 

Concrete 
e. ACI544 3R-08, Guide for the Specification, 

Proportioning and Production of Fiber-Reniforced 
Concrete. 

f. ACI Concrete Terminology,http://terminology.concrete 
.org  

3. American Institute of Steel Construction (AISC) 
a. AISC Design Guid No .11, floor Vibration Due to Homan 

Activity, 1997 
4. American Iron and Steel Institute (AISI)  

a. AISI S100-07 W/S2-10, North American Specification 
for the Design of Cold-Formed Steel Structural 
Members, Including Supplement 2 (February 2010)         
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b. AISI S907-08 ,Test Standared for Cantilever Test 
Method for Cold-Formed Steel Diaphragms 

5. American Society for Testing and Materials (ASTM) 
a. ASTM A653/A653M-10 Standard Specification for Steel 

Sheet  Zinc-Coated (Galvanized ) or Zinc-Iron Alloy-
Coated (Galvannealed) by the Hot-Dip Process 

b. ASTM A1008/A1008M-10, Standard Specification for 
Steel, Sheet, Cold-Rolled, Carbon, Structural,                 
High-Strength Low-Alloy, High Strength low-Alloy with 
Improved Formability, Solution Hardened, and Bake 
Hardenable  

c. ASTM E119-10b standard Test Methods for Fire Tests 
of Building Construction and Materials                                                                                      

6. Concrete Reinforcing Steel Institute(CRSI) 
a. CRSI Manual of Standard Practice, 28th Edition, 2009 

7. Steel Deck Institute (SDI) 
a. SDI-CDD, Composite Deck Design Handbook,2nd Edition 
b. SDI-DDM, Diaphragm Design Manual, 3rd Edition, 

including Appendices  I  through  VI 
c. SDI-MDCQ, Metal Deck and Concrete Quantities (SDI 

White Paper) 
d. SDI-MOC, Manual of Construction with Steel Deck, 2nd 

Edition  
e. SDI Position Statement “Use of Composite Steel Floor 

Deck in Parking Garages.” 
8. Underwriters Laboratories (UL)  

a. Fire Resistance Directory  
9. Wire Reinforcing Institute (WRI) 

a. WWR-500-R-10, Manual of Standard Practice-
Structural Welded Wire Reinforcement   
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مدارك اجرایی بایستی نحوه اجراي سقفهاي مرکب را نشان  : مدارك اجرایی -3-1
 دهند و حداقل شامل اطالعات زیر باشند:

A. بارگذاري 
سقفهاي مرکب بر اساس آیین نامه ساختمانی تعیین گردد که در آن بارگذاري  .1

 کاربري و بارها به همراه بارهاي متمرکز مشخص شده باشند. مربوط به اطالعات
 بارهاي مربوط به فازهاي مختلف اجرایی مشخص گردد. .2

 

B.  نقشه هاي پالن تیرریزي سازه براي تمام سقفهاي مرکب که ابعاد، محل و تیپ
 گاهها در آن نشان داده شده باشد.تکیه 

 

C. عرشه و ضمایم عرشه 
 عمق، شکل و ضخامت طراحی عرشه .1
 نوع فوالد عرشه (شامل مقاومت تسلیم) و نوع پوشش آن .2
 نوع، فاصله و جزئیات ضمایم عرشه (قطعات جانبی نصب) .3

 

D. بتن و مسلح کننده بتن 
  f’cمقاومت مشخصه بتن   .1
 جرم حجمی مشخصه بتن .2
 مسلح کننده یا مش آمادهمیلگرد مقاومت مشخصه یا گرید  .3
 ابعاد، محل و طول مسلح کننده ها .4
 ضخامت سقف .5
 نوع مواد مسلح کننده هاي الیافی، شکل و میزان مصرف .6

 

مثال زیر نمونه اي از مشخصات یک سقف مرکب است که در نقشه هاي  : نکته
 قرارداد بایستی نشان داده شود:
) و ضخامت G60) نوع گالوانیزه (in 2 )mm 50عرشه فوالدي مرکب با عمق 

 )20(تیپ  in 0.0358عرشه 
مشخصه      با مقاومت بر روي عرشه و ) in )mm 75 3ضخامت بتن معمولی با 

psi 3000 )MPa 21 ( 
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 : تولیدات -2
 : مصالح -1-2

A. حداقل  تمام ورقهاي فوالدي جهت تولید عرشه و یا ضمایم بایستی داراي
 ) باشند.ksi 33 )MPa 230 مقاومت تسلیم مشخصه

در حالتی که عرشه فوالدي به عنوان قالب عمل می کنند مقاومت کششی و تسلیم  -1
 تعیین گردد.  AISI S100استاندارد  A2بایستی بر مبناي بخش 

حالتی که عرشه فوالدي به عنوان مسلح کننده کششی در سقفهاي مرکب عمل  در  -2
 تعیین می گردد. AISI S100استاندارد  A2می کند، فوالد عرشه بر مبناي بخش 

درصد باشد  10بیشتر از  mm 50اگر انعطاف پذیري فوالد در طول در این حالت 
) تجاوز ksi 50 )MPa 345و  Fyحداکثر مقاومت تسلیم طراح نبایستی از حداقل 

درصد باشد حداکثر  10ر از کمت mm 50اگر انعطاف پذیري فوالد در طول نماید و 
) تجاوز ksi 50 )MPa 345و  0.75Fyمقاومت تسلیم طراح نبایستی از حداقل 

 نماید.
درصد  10کمتر از  mm 50حالتی که انعطاف پذیري فوالد در طول بیشتر از  در -3

 باشد قابلیت فوالد براي فرمگیري بدون ترك و شکاف بایستی ثابت گردد.
 

B.  ورقهاي فوالدي عرشه بایستی منطبق با ضوابط بخشA2 استاندارد    
AISI S100 .باشند 

 / ASTM A1008اکثر عرشه هاي فوالدي از فوالدهاي منطبق با  : توضیحات
A1008M  الیه رو و رنگ شده زیرین و از فوالدهاي منطبق ساده براي عرشه هاي 

براي عرشه هاي گالوانیزه تولید می شوند. در اکثر  ASTM A653/A653Mبا 
حاالت طراح یک نوع پوشش را انتخاب می کند. دو نوع پوشش فقط در محدوده 

مراجعه شود)  2-3هایی که طراح مشخص می کند استفاده می شود. (به بخش 
 ه دلیل کمبود اطالعات اجرایی در دسترس توصیه نمی شود.فوالد استیل ب

 

C.  ورقهاي فوالدي براي ضمایم عرشه که بارهاي مشخصی را تحمل می کنند
باشند. ورقهاي فوالدي  AISI S100استاندارد  A2بایستی منطبق با بخش 
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براي ضمایم عرشه غیر سازه اي که باري را تحمل نمی کنند می تواند از 
 ه مناسب محل کاربرد آن است باشند.نوع فوالدي ک

D.  و مسلح کننده هابتن 
روي عرشه هاي فوالدي بایستی منطبق با ضوابط فصلهاي بتن  )1

و  D.2.2.1باشند به جز بخشهاي  ACI318استاندارد  5و4و3
2.1.D.3  

 ( MPa 21 )مقاومت فشاري مشخصه بتن نبایستی کمتر از  )2
3000 ksi  باشد و حداکثر مقاومت فشاري در طراحی نبایستی از

( 42 MPa ) 6000 ksi .تجاوز نماید 
جداول بارگذاري طرح و مقاومت در برابر حریق ممکن است مقاومت فشاري  : نکته

را ضروري بداند. متوسط مقاومت فشاري بتن ممکن است بیشتر  MPa 21بزرگتر از 
 MPa 42از حداکثر مقاومت فشاري بایستی  در طراحی باشد اما MPa 42از 

 استفاده شود. 

که  ياز مخلوطهاي بتن حاوي نمکهاي کلراید و یا مشخصات دیگر )3
خورندگی روي عرشه هاي فوالدي دارند نبایستی استفاده خطر 
 کرد.

 مسلح کننده هاي فوالدي بایستی منطبق با استاندارد زیر باشند: )4
a.   : براي میلگردهاA706  یاASTM A615 
b.  : براي مش هاي آمادهASTM A 1064  
c.  مسلح کننده ها یا مش هاي آماده دیگر منطبق با بخش

  ACI 318استاندارد   3.5.3
بایستی سازگار با استانداردهاي  طعمسلح کننده هاي الیافی منق )5

 زیر باشند:
a.  :براي الیاف فوالديASTM A820  
b.  : براي الیاف پلیمري ماکروASTM D7508  
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 :عرشه هاي تحویلی رواداري  -2-2

A.  حداقل ضخامت فلز فوالد تحویل شده در محل پروژه نبایستی در هیچ حالتی
 درصد ضخامت طراحی باشد. 95کمتر از 

 تعیین شده است. AISI S100حداقل ضخامت تحویل شده  بر مبناي  : نکته

B. پانلهاي عرشه  یرواداري طولmm  13 ± .می باشد 
C. ي عرشهپانلهای رواداري عرض mm 10 –  وmm 19 .می باشد + 
D.  ناگونیهاي طولی پانلها نبایستی بیشتر ازmm 6  در طولm 3 .باشد 
E.  برش انتهاي پانلها نبایستی داراي ناگونیهایی بیشتر ازmm 10  درm 1 .باشد 

 :  پوشش -3-2

A.  پوشش گالوانیزه بایستی منطبق با استانداردA653M  /ASTM A6563 
 باشد.

B.  بر محل پروژه  ) در فقط الیه زیرین ، یک الیه رنگ آستر (صورت نیاز طراحیدر
 انجام شود.ورقهاي فوالدي بایستی روي 

C. .نوع پوشش روي عرشه فوالدي بایستی توسط طراح مشخص شود 

و بایستی ه دتوسط طراح مشخص شپوشش روي عرشه هاي مرکب فوالدي  : توضیحات
اینکه عرشه هاي فوالدي نقش مسلح کننده مثبت  مناسب شرایط محیطی باشد. به دلیل

برداري  را در عرشه هاي مرکب دارند، عمر بهره برداري آنها بایستی حداقل برابر عمر بهره
جاهایی که عرشه هاي  آلومینیوم توصیه نمی شوند. در -سازه باشد. پوششهاي روي

شوند، یک الیه رنگ آستر فوالدي به صورت الیه رویی ساده و الیه زیر رنگی استفاده می 
بر کوتاه مدت و جهت حفاظت در برابر شرایط جوي عادي بایستی  براي حفاظت فوالد در

  .این رنگ کامالً غیر ماندگار استشود که توجه البته انجام شود. روي عرشه ها 

22 | P a g e  
 



 طراحی سقفهاي مرکب عرشه فوالدي -فصل دوم  
 

در شرایط جوي با خاصیت خورندگی یا شیمیایی باال یا جایی که مواد فعال در تماس با 
هاي فوالدي قرار می گیرند، مواظبت الزم براي پوشش ورقها بایستی انجام شود که عرشه 

 ممکن است شامل اجراي مواد یا پوشش هاي خاص باشد.

اگر به دلیل لزوم حفاظت در برابر حریق نیاز به رنگ آمیزي خاص باشد، از رنگ هاي 
ي حفاظت در برابر تمام رنگ ها برابدیهی است مجاز مربوطه بایستی استفاده نمود و 

حریق مناسب نیستند. این لزومات بایستی به طور روشن در مدارك قرارداد قید شده 
 حریق وجود دارد:سازي در برابر مقاوم روش باشد به طور کلی سه 

 نصب یک قطعه اضافی حفاظت شده در برابر حریق •
 حالتی که مستقیماً خود قطعه در برابر حریق حفاظت می شود. •
 عه حفاظت نشده در برابر حریقنصب یک قط •

در این سه حالت تنها حالت دوم در ارتباط با پوشش عرشه فوالدي می باشد. در این 
در برابر سیستم ها، نوع پوشش عرشه فوالدي می تواند عامل مهمی در تعیین مقاومت 

) بسیار تعیین کننده  رنگ حریق باشد. در حالت مستقیم مقاوم سازي قطعه پوشش (
) ، برخی  Underwriter Laboratories در دایرکتوري آزمایشگاههاي حریق (است. 

نام سقفهاي  عرشه هاي فوالدي مشخصی دارند که تحت ها، از شرکتهاي تولید کننده
این عرشه هاي  طبقه بندي می شوند. D700 , D800,D900 فوالدي سري -بتنی

 رنگ می باشند. -فاتهطبقه بندي شده داراي پوشش گالوانیزه یا ترکیب فس

 : طراحی -4-2

A  عرشه به عنوان قالب . 

) و یا حالت حدي ASDطراحی بایستی به یکی از دو روش تنش مجاز ( -1
)LRFD انجام شود. خواص مقطع و مقاومت مجاز و یا مقاومت طرح براي عرشه (

 محاسبه گردند. AISI S100هاي فوالدي بایستی بر مبناي استاندارد 
 بایستی تحت ترکیبات بارگذاري زیر مورد طراحی قرار گیرند:عرشه ها  -2

a.  طراحی به روش تنش مجاز (درASD( 
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𝑊𝑑𝑐 + 𝑊𝑑𝑑 + 𝑊𝑙𝑐       (𝐸𝑞. 2.4.1) 

𝑊𝑑𝑐 + 𝑊𝑑𝑑 + 𝑃𝑙𝑐        (𝐸𝑞. 2.4.2) 

𝑊𝑑𝑑 + 𝑊𝑐𝑑𝑙                  (𝐸𝑞. 2.4.3) 

 که در آن:

Wdc وزن مرده بتن = 
Wdd ه عرشه فوالدي= وزن مرد 
Wlc ) 20) با حداقل  ترکیب با سیال بتن = بار زنده اجرایی گسترده psf      

)0.96 kPa  ( 
Wcdl ) 50) با حداقل  ترکیب با فلز عرشه = بار زنده اجرایی گسترده psf        

)2.4 kPa  ( 
Plc 150واحد عرض مقطع عرشه برابر  ر= بار زنده اجرایی متمرکز د lbs  عرضدر 

1 ft  ) 2.19 kN (در عرض یک متر 
 

بر اساس یک تیپ اجرایی معمول  kPa  0.96بار زنده اجرایی گسترده  : نکته
لوله و ماله کشی سطح آن  باناشی از حمل و ریختن بتن بار محاسبه شده است که 

با ابزارهاي دستی می باشد. طراح معموالً کنترل کمی بر روي لوازم و روشهاي اجرا 
و مجري بایستی به این نکته توجه داشته باشد که ریختن بتن با ضربه انجام  دارد

می تواند ناشی از اجراي بتن با باکت، شوت و یا تجهیزات ماله کشی  . این ضربهنشود
در این حالت الزم است طرح عرشه به عنوان  .موتوردار شبیه ماله پروانه اي باشد

انجام شود.  kpa 2.4) مساوي و یا بزرگتر از Wlcقالب تحت بارهاي زنده اجرایی (
ضروري می داند که طراح بارهاي اجرایی را بر اساس نوع اجرا تعیین  A1.3.1بخش 

 نماید و پیشنهاد می کند که مدارك اجرایی به تأیید مجري برسد.

طراح بایستی بارهاي اضافی ناشی از انباشتگی بتن به دلیل تغییر شکل  : نکته
 شامل تغییر شکل عرشه و سازه تکیه گاه را در نظر بگیرد. برايسیستم سازه 

 مراجعه شود. SDI-MDCQاطالعات بیشتر به راهنماي 
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b  طراحی به روش .LRFD  

1.6𝑊𝑑𝑐 + 1.2𝑊𝑑𝑑 + 1.4𝑊𝑙𝑐       (𝐸𝑞. 2.4.4) 

1.6𝑊𝑑𝑐 + 1.2𝑊𝑑𝑑 + 1.4𝑃𝑙𝑐       (𝐸𝑞. 2.4.5) 

1.2𝑊𝑑𝑑 + 1.4𝑊𝑐𝑑𝑙                        (𝐸𝑞. 2.4.6) 

تحت بار قرارگرفتن یک عرشه به احتمال بدلیل روشهاي تحویل بتن و توضیحات : 
ده است. استفاده از براي بار مرده بتن در نظر گرفته ش 1.6طور مجزا ضریب بار 

      ASDبراي بار اجرایی به دلیل رسیدن به نتایج مشابه با روش  1.4ضریب بار 
 ی باشد.م

 : دهانه هاي طره بایستی تحت ترکیبات بارگذاري زیر مورد طراحی قرار گیرند -3
a. ) در طراحی به روش تنش مجازASD(  :  بایستی  2.4.2و  2.4.1بار معادالت

)  Plc اجرایی متمرکز ( بار زنده .انه مجاور آن اعمال شودهبه دهانه طره و د
 بایستی در انتهاي دهانه طره وارد شود.

b. طراحی به روش حاالت حدي ( درLRFD(  :  2.4.5و  2.4.4بار معادالت 
) Plcبایستی به دهانه طره و دهانه مجاور اعمال شود. بار اجرایی متمرکز (

 بایستی در انتهاي دهانه طره وارد شود.
 

 مالحظات بارگذاري خاص  -4
a.  افزایش بار هاي زنده اجرایی خاص بایستی بر اساس عملیات اجرایی مورد لزوم

 داده شوند.
b.  ه یک اعمال مضمیروابط بارها بایستی به ترتیب مراحل بتن ریزي بر اساس

            انه هاي هدطول برش و تغییر مکان براي  ،محاسبات لنگر گردند. در
 غیر یکنواخت بایستی تحلیل موردي انجام شود.

بارگذاري نشان داده شده در شکل یک ضمیمه یک نمایانگر بارگذاري  : توضیحات
در عرض یک متر معادل  KN 2.19مرحله اي بتن تازه بر روي عرشه می باشد. بار 
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می باشد. تجربه نشان  mm 600عرض  در  KN 1.33 با وزن توزیع وزن یک کارگر
 داده است که این توزیع بار محافظه کارانه می باشد. 

زیرا داراي شرایط معین استاتیکی حاشیه اطمینان ندارند، تک دهانه هیچ هاي عرشه 
به چند دهانه از نظر استاتیکی نامعین می باشند. لذا عرشه هاي  ،در مقابل و هستند

ئی بارهاي مرده و زنده اجرامشخصات  بر رويمالحظات اضافه اي دلیل این کمبود 
بایستی در نظر گرفته شوند. طول دهانه هاي اجرایی مجاز در عرشه هاي تک دهانه 
کوتاهتر از عرشه هاي چند دهانه می باشد و طراح بایستی این نکته را در محل هایی 

       دهانه وجود ندارد در نظر بگیرد. این محلها چندکه امکان اجراي عرشه هاي 
جا که ممکن نتا آالبته ا و آسانسورها باشند. پله ها و فضاي بین پله هممکن است 

است عرشه ها بایستی به صورت چند دهانه اجرا شوند و نیازي به شمع بندي در 
 حین بتن ریزي نباشد.

بارهاي زنده اجرایی ناشی از بارهاي اسمی ناشی از کارگران و ابزار آالت می باشند و 
ی بتن نمی باشد. اگر فعالیتهاي شامل بار تجهیزات و بار اضافی ناشی از انباشتگ

طراحی  راي اضافه اي را ایجاد می نماید داجرایی متفاوتی استفاده می گردد که باره
 در نظر گرفته شوند.بایستی این بارها 

 تغییر مکان عرشه :  -5
a.  تغییر مکان عرشه هاي قالب بایستی براساس وزن بتن و عرشه که به طور

رد می گردد محاسبه گردد و نبایستی از یکنواخت برروي تمام دهانه ها وا
تجاوز نماید. تغییر مکانها  mm 19طول خالص دهانه و  1/180حداقل 

 بایستی نسبت به تکیه گاهها محاسبه گردند.
b. هاي قالب براساس وزن بتن و عرشه محاسبه شده  تغییر مکان دهانه طره عرشه

 تجاوز نماید. mm 19) و  برابر طول دهانه طره  a/90 )aو نبایستی از حداقل 

ی شوند زیرا ممحاسبات تغییر مکان بارهاي اجرایی در نظر گرفته ن در : توضیحات
 عرشه ها طوري طراحی می شوند که همیشه در و که این بارها موقت هستند

 ها عرشهطوریکه در صورت حذف بارهاي موقت،  محدوده رفتار االستیک قرار گیرند
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رگردند. مگر اینکه بارهاي اجرایی زیادي به عرشه ها وارد شود به حالت اولیه ببتوانند 
که آنها را از محدوده رفتار االستیک خارج کنند. سازه هاي فلزي نیز تحت بارهاي 

 طراح باید تغییر مکان کل سیستم را کنترل نماید. و اعمالی تغییر مکان می دهند

یه شده اند اگر طراح جداول بارگذاري تیپ براساس ضخامتهاي سقف یکنواخت ته
بخواهد به دلیل تغییر مکان سازه بارهاي بتن اضافه اي روي عرشه ها منظور نماید 
این بارهاي اضافه بایستی در مدارك طراحی یا مدارك قرارداد عرشه منعکس شده 

 باشد.

: حداقل طولهاي باربري و فاصله اتصاالت بایستی بر  حداقل طولهاي باربري -6
 تعیین گردند. AISI S100مبناي استاندارد 

هاي تکیه گاهی را نشان می دهد. طراح کس العملدر ضمیمه یک ع 2شکل :  نکته
 بر مبناي طول نشیمن موجود کنترل نماید.را بایستی لهیدگی جان عرشه ها 

: مقاومت و سختی دیافراگم بایستی با توجه به ظرفیت  ظرفیت برشی دیافراگم -7
 بر مبناي یکی از روشهاي زیر تعیین گردد : بدون بتنفوالدي عرشه 

a.  راهنمايSDI-DDM  
b.  آزمایشات استانداردAISI S907  
c. روشهاي دیگر مورد تأیید آیین نامه هاي ساختمان 

غیر از مواردي که استانداردهاي محلی حاکم هستند ضرایب اطمینان و  : توضیحات
 AISI S100استاندارد  D5بر مبناي جدول فوالدي مقاومت براي دیافراگم عرشه 

و انعطاف الزم مقاومت ي مصرفی اتصاالت و جوش هاچنانچه تعیین می گردند. 
          می توان براساس  شته باشندرا ندا SDI-DDMراهنماي  4مطابق بخش 

AISI S905   یشی مشابه مقاومت و انعطاف پذیري آنها را تعیین روشهاي آزمایا
مشابه یا روشهاي  AISI S100به دست آمده از  اتصاالت مقاومت جوش یانمود. 

 قابل استفاده هستند. صرف نظرنیز  SDI-DDMراهنماي به روش راحی طدر  ،ردیگ
تعیین مقاومت و سختی دیافراگم همواره در  در ها از اتصال همپوشانی عرشه کردن

سر  کننده کناري و دوانعطاف پذیري جوشهاي پر جهت محافظه کاري می باشد.
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در نظر ه گردد محاسب SDI-DDMراهنماي  4-4عرشه ها می تواند بر مبناي بخش 
 قابل تعیین می باشد. AISI S100بر مبناي نیز ها نآ گرفته شوند و مقاومت

 ي واردههابار: عرشه ها با دوخته شدن به تکیه گاهها بایستی در برابر  اتصاالت -8
شته باشد. اتصاالت بایستی مقاوم سازي گردند تا پایداري سازه اي مناسبی دا

یا مقاومتهاي به دست آمده از  AISI S100براساس مقاومتهاي مندرج در 
 طراحی گردند. AISI S905آزمایشات استاندارد 

B  .عرشه و بتن به عنوان یک سقف مرکب : 

: مقاومت سقفهاي مرکب عرشه فوالدي بایستی براساس یکی از  مقاومت -1
 : روشهاي زیر تعیین گردد

a.  2شده بر اساس ضمیمه  مشخصروش مقطع 
b.  3روش اتصال برشی براساس ضمیمه  
c.  بر اساس اجرائی که بر مبناي آزمایشات برروي نمونه واقعیSDI-T-CD  انجام

 باشند. شده
d. روشهاي دیگر مورد تأیید استانداردهاي ساختمان 

 

 عرشه ها بایستی براي مقاومت ترکیبات بارگذاري مندرج در آئین نامه هاي -2
نامه ها، ترکیبات بارگذاري  ساختمانی مورد ارزیابی قرار گیرد. در غیاب این آئین

 بایستی استفاده شود. ASCE7استاندارد 
وزن سقف و عرشه از مقدار کل بار به  قتعیین بارگذاري: مقدار سربار از تفری -3

دست می آید. سقفها به صورت تک دهانه فرض می شوند مگر در حاالتی که به 
 صورت چند دهانه طراحی شده باشند.

بر مبناي تحلیل سیستم سقف به  ،اکثر جداول بار زنده منتشر شده : توضیحات
قفهاي پیوسته در صورت تک دهانه تهیه شده اند و در آنها فرض شده است که س

 روي هر تکیه گاه ترك برداشته و بارها توسط چند دهانه ساده تحمل می شوند.
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با استفاده از روشهاي تحلیلی و یا نتایج آزمایشات، تولیدکنندگان   : توضیحات
عرشه میزان بار زنده را تعیین می کنند که می تواند در طراحی سقفها مورد استفاده 

والً به صورت یک سري جداول بار یکنواخت تهیه می گردد. و قرار گیرد. نتایج معم
در اکثر حاالت ضخامت و شکل عرشه ها طوري انتخاب می شود که نیازي به شمع 

بیشتر از بارهاي وارده باشد. باید بندي نباشد. ظرفیت بار زنده سیستم سقف معموالً 
ی داند که عرض الزم م AISI S100در محاسبه خواص مقطع عرشه ها، استاندارد 

محدوده فشاري به عرض  مؤثر کاهش یابد اما به عنوان مسلح کننده  ها در عرشه
 ) 3کشش می تواند از مساحت کل عرشه استفاده کرد. (ضمیمه 

رد آزمایش شده مورد بازرسی قرار گرفته و اگر ثابت شود که اپوشش هاي غیر از مو
 به آزمایشات اضافی وجود ندارد.این پوشش بهتر از مورد آزمایش شده است نیازي 

بوده  2-1بایستی منطبق با بخش   )f’cبتن : مقاومت فشاري مشخصه بتن ( -4
) و کمتر از مقدار تعیین شده از psi )21 MPa 3000ونبایستی کمتر از 

 طراحی حریق و طرح اختالط بتن باشد.

       تهیه  MPa 21مقاومت بتن معادل  رضف جداول بار معموالً با : توضیحات
می شوند. تغییرات مقاومت فشاري بتن تأثیر چندانی برروي ظرفیت سقفهاي مرکب 

باشد طرح مهار برشی تیرهاي مرکب  MPa 21ندارد. اما اگر مقدار آن کمتر از 
 گیرد. ربایستی مورد کنترل قرا

a حداقل پوشش : ضخامت بتن بر روي عرشه هاي فوالدي نبایستی کمتر از .     
50 mm   نه کمتر از مقدار تعیین شده از طراحی حریق باشد. مبناي حداقل و

 می باشد. ACI318پوشش بتن براي مسلح کننده ها استاندارد 

تغییر مکان سقفهاي مرکب بر مبناي آئین نامه هاي حدود تغییر مکان:  – 5
 ساختمانی تعیین می گردد.
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a  محاسبه می گردد 4. خواص مقطع بر مبناي ضمیمه. 

b  تغییر مکانهاي اضافی منتج از خزش بتن (در صورت وجود ) از حاصل ضرب .
 : تغییر مکان االستیک آنی در ضرایب زیر به دست می آید

i.  ماه 3براي طول مدت بارگذاري  1.0ضریب 
ii.  ماه 6براي طول مدت بارگذاري  1.20ضریب 
iii.  سال 1براي طول مدت بارگذاري  1.40ضریب 
iv.  سال 5براي طول مدت بارگذاري  2.0ضریب 

طرح تغییر مکانهاي ناشی از بار زنده به ندرت عامل تعیین کننده  : توضیحات
طول دهانه می باشد. تغییر  1/360بار هستند. حداکثر تغییر مکان ناشی از سر

فوالد در حالتهاي  –مکان با استفاده از متوسط ممان اینرسی مقطع تبدیل یافته بتن
         استاندارد یا 4ضمیمه به ( ترك نخورده محاسبه می گردد. ترك خورده و

SDI-CDD (مراجعه گردد 

اطالعات محدودي از خزش بتن در دست می باشد. این روش محاسبه مشابه  : نکته
وزن بتن را  ي زمان اجراابتدا در سقفهاي بتنی مسلح می باشد. عرشه هاي فوالدي

 تحمل می کنند و تنها سربارها در ایجاد خزش تأثیر دارند.

می باشد.  تکیه گاهسازه ارتعاش طبقه ناشی از رفتار کل سیتم طبقه همراه با  : نکته
طراح بایستی ارتعاش را بر مبناي روشهاي مورد قبول کنترل نماید. می توان از 

 کرد.استفاده  AISCاستاندارد  11راهنماي شماره 

تحلیل و محاسبه مقاومت و تغییر مکان بایستی  : بارهاي زیر در بارهاي خاص -6
 : گردندمی منظور 

a. بارهاي سقف کاذب 
b. بارهاي متمرکز 
c. بارهاي حرکتی 
d. بارهاي متناوب 
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تعیین مقاومت برشی یک طرفه  : این بخش در مقاومت برشی یک طرفه -7
 : سقفهاي مرکب عرشه فوالدي بایستی استفاده شود

∅𝑉𝑛 = ∅𝑣𝑉𝑐 + ∅𝑠𝑉𝑑 ≤ ∅𝑣4�𝑓𝑐′𝐴𝑐    (𝐸𝑞. 2.4.7𝑎)(𝑖𝑛.−𝑙𝑏) 

∅𝑉𝑛 = ∅𝑣𝑉𝑐 + ∅𝑠𝑉𝑑 ≤ ∅𝑣0.172�𝑓𝑐′𝐴𝑐    (𝐸𝑞. 2.4.7𝑏)(𝑆𝐼) 

 که در آن:

𝑉𝑐 = 2λ�𝑓𝑐′𝐴𝑐    (𝐸𝑞. 2.4.8𝑎)(𝑖𝑛.−𝑙𝑏) 

𝑉𝑐 = 0.086λ�𝑓𝑐′𝐴𝑐    (𝐸𝑞. 2.4.8𝑏)(𝑆𝐼) 

VD  =  مقاومت برشی مقطع عرشه فوالدي بر اساسAISI S100  )kips  یاkN ( 
Ac ) مساحت بتن مقاوم در برابر برش =in²  یاmm²(  2-1، شکل 
λ = 1   130اگر جرم حجمی بتن بیشتر از lb/ft³  )2100 kg/m3 ( .باشد 
λ  =75/0 130 اگر جرم حجمی بتن مساوي یا کوچکتر از lb/ft³ .باشد 

0.85 = ∅𝑠       , 0.75 = ∅𝑣 

 
 

قسمت هاشورخورده 
سطح مقاوم در برابر 

 برش می باشد.

در صورت همپوش 
شدن سطوح مقاوم 
عرض آنها به فاطله 
کنگره محدود می 

2-1شکل  گردد.  
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و  ه: سطح بحرانی براي محاسبه برش پانچ عمود بر سطح سقف بود مقاومت برشی پانچ-8
می باشد. مقاومت برشی پانچ واکنش تکیه گاهی در حاشیه بیرونی سطح بار متمرکز یا 

 : از روابط زیر بدست می آید،  Vprضریبدار، 

𝑉𝑝𝑟 = �2 +
4
𝛽𝑐
�∅𝑣�𝑓𝑐′𝑏0ℎ𝑐

≤ 4∅𝑣�𝑓𝑐′𝑏0ℎ𝑐  (𝐸𝑞. 2.4.9𝑎)(𝑖𝑛.−𝑙𝑏) 

𝑉𝑝𝑟 = 0.043 �2 +
4
𝛽𝑐
�∅𝑣�𝑓𝑐′𝑏0ℎ𝑐

≤ 0.172∅𝑣�𝑓𝑐′𝑏0ℎ𝑐  (𝐸𝑞. 2.4.9𝑏)(𝑆𝐼) 

 که در آن:

b0 محیط سطح بحرانی =  in. )mm  ( 
hc  ضخامت بتن روي عرشه =in.  )mm ( 
βc =  تکیه گاهی  واکنشضریب ضلع بلند به ضلع کوتاه سطح بار متمرکز یا 

0.75 = ∅𝑣 
 

و عمود بر کنگره هاي : بارهاي متمرکز بایستی در جهت جانبی  بارهاي متمرکز -9
بر مبناي معادالت این بخش توزیع گردند. توزیع بارهاي جانبی بر مبناي تحلیل  عرشه

 نسبی و بر اساس آیین نامه ساختمانی نیز می تواند انجام شود.
a.  ،بارهاي متمرکز در جهت عمود بر  کنگره هاي عرشه و روي عرض مؤثرbc 

 به صورت یکنواخت توزیع می گردند.
b. بر مبناي  ، دالی بتنی مسلح بتن روي عرشه فوالدي همانند یکACI318 

براي مقاومت در برابر لنگر محور ضعیف  -عمود بر کنگره هاي عرشه -
)Mwa و روي یک عرض برابر (W  طراحی می گردد. ضرایب بار مناسب

 محور ضعیف اعمال می گردد.حول لنگر  بر ACI318بر اساس 
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𝑏𝑚 = 𝑏2 + 2𝑡𝑐 + 2𝑡𝑡      (𝐸𝑞. 2.4.10) 

 خمش در شرایط تک دهانهبراي  •

𝑏𝑒 = 𝑏𝑚 + 2 �1 −
𝑥
𝐿
� 𝑥 ≤ 106.8(𝑡𝑐/ℎ)      (𝐸𝑞. 2.4.11) 

 براي خمش در شرایط پیوسته و مسلح کننده منفی در سقف استفاده شود. •

𝑏𝑒 = 𝑏𝑚 + 4/3 �1 −
𝑥
𝐿
� 𝑥 ≤ 106.8(𝑡𝑐/ℎ)      (𝐸𝑞. 2.4.12) 

 براي محاسبات برش •

𝑏𝑒 = 𝑏𝑚 + �1 −
𝑥
𝐿
� 𝑥 ≤ 106.8(𝑡𝑐/ℎ)      (𝐸𝑞. 2.4.13) 

𝑊 = 𝐿/2 + 𝑏3 ≤ 𝐿      (𝐸𝑞. 2.4.14) 

𝑀𝑤𝑎 =
12𝑃𝑏𝑒
15𝑊

   (𝑖𝑛.−𝑙𝑏)/𝑓𝑡      (𝐸𝑞. 2.4.15) 

𝑀𝑤𝑎 =
𝑃𝑏𝑒

15𝑊
   (𝑁 −𝑚𝑚)/𝑚𝑚      (𝐸𝑞. 2.4.15) 

 که در آن:
be  عرض مؤثر بار متمرکز، عمود بر کنگره هاي عرشه  =– in. )mm( 
bm عرض انعکاس بار متمرکز، عمود بر کنگره هاي عرشه و تا روي عرشه = in.  )mm ( 
b2 عرض باربري عمود بر کنگره هاي عرشه = in.  )mm ( 

 b3  طول باربري موازي کنگره هاي عرشه =in.  )mm ( 
h  زیر عرشه تا روي بتن = عمق سقف مرکب، فاصلهin.  )mm ( 
L  طول دهانه عرشه، فاصله مرکز تا مرکز تکیه گاه =in.  )mm ( 

Mwa  هاي عرشه ه نگرک= لنگر خمشی طول محور ضعیف، عمود بر 
 ) in-lb  )N-mmواحد عرض  در
P  مقدار بار متمرکز =lbs   )N ( 
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tc  ضخامت بتن روي عرشه فوالدي =in.  )mm ( 
W رشه = طول مؤثر بار متمرکز، موازي کنگره هاي عin.  )mm ( 
X  فاصله مرکز بار تا نزدیکترین تکیه گاه =in.  )mm ( 

 ابعاد مربوطه را نشان می دهند. 2-3و  2-2شکلهاي  : نکته

ل بارگذاري را در نظر بگیرد. بار سقف کاذب مراحطراح بایستی ترتیب  :توضیحات 
طراح بایستی بداند شامل خود سقف کاذب، شاسی کشی ها، داکتها و دیگر ابزار می شود. 

که تمام این بارها پس از اجراي کامل سقف مرکب اعمال می گردد و دقت شود که این 
تقریباً  بار بایستی بر روي تمام تکیه گاههاي مربوطه اعمال گردد تا بارگذاري به صورت

یکنواخت انجام شود. تولید کنندگان اتصاالت سقفهاي کاذب توصیه هاي الزم را جهت 
اربري آنها می نمایند. استفاده از اتصاالت نامناسب می تواند سبب وارد آمدن ظرفیت ب

 سقف مرکب گردد.در پی آن به تنش زیاد به یک اتصال و 

در طبقاتی که تحت بارهاي حرکتی مانند لیفتراك و یا بارهاي ترافیکی  :توضیحات 
بارهاي ناشی از حرکت شود. گیرند استفاده از سقف مرکب توصیه نمیسنگین قرار می

ترمز و  روهاي ضربه اي قائم در شروع حرکت،باشند بلکه شامل نیلیفتراك تنها ثقلی نمی
هنگام باربرداري نیز می باشد. طبیعت تناوبی این بارگذاري شامل ضربه، خستگی و 
نیروهاي صفحه اي می تواند بیشتر از نیروي ثقلی تعیین کننده باشد. طبقاتی که تحت 

ي لیفتراك قرار می گیرند الزامات طراحی خاصی دارند تا اطمینان حاصل شود که بارها
به نحو  راتنشهاي خستگی به حدي کم باشند که مسلح کننده ها بتوانند ترکهاي بتن 

 .مناسبی بسته نگه داشته و درهنگام بهره برداري بار چرخها سبب گسترش ترکها نگردد
هاي  می گردند. توصیه یحان قالب ماندگار طرعنوا در این حالت عرشه ها تنها به

در طرح بتن سازه اي این نوع سقفها  LRFD – AASHTOو  ACI 215Rپیشنهادي در 
اسکلت بایستی توسط طراح ارائه بایستی رعایت گردد. مالحظات خاص در ایجاد سختی 

 د.شو
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در انبارهاي بدون لیفتراك و در سطوحی که بقاتی که تحت بار قیچی هاي برش ، در ط
حمل بار با جکهاي دستی انجام می شوند اجراي سقفهاي مرکب عرشه فوالدي با 

 تحلیل و طراحی مناسب در برابر بارهاي  ود. در این حالتانجام شمی تواند موفقیت 
 نقطه اي و حرکتی بایستی انجام شود.

راي سقفهاي مرکب عرشه فوالدي در جهت اطالعات بیشتر در خصوص اج :توضیحات 
  زیر مراجعه نمائید.با عنوان  SDIمرکز  سازه هاي پارکینگ می توانید به کتاب

“ Use of Composite Steel Floor Deck in parking Garages “ 

: در نواحی که دالها براي لنگر منفی طراحی می شوند  مسلح کننده هاي منفی -10
طراحی  ACI318و دال بتنی بر مبناي عمل نموده عرشه ها به عنوان قالب بتن 

تواند براساس روشهاي تحلیل مورد تأیید گردد. برشها و لنگرهاي طرح میمی
به عنوان یک روش  ACI318استاندارد  8محاسبه گردد. روش ضرایب فصل 

 تحلیل مورد تأیید می باشد.

فشاري ندارند و  نقش فوالد در نواحی لنگر منفی عرشه هاي فوالدي  :توضیحات 
محاسبه  ACI318دهانه هاي پیوسته مسلح کننده منفی بایستی بر اساس  براي

گردد. مسلح کننده هاي مورد نیاز براي کنترل ترکهاي حرارتی سطح الزم را به 
 عنوان مسلح کننده منفی در باالي تکیه گاهها ندارند.

دالهاي طره: در دالهاي طره، عرشه ها به عنوان قالب عمل می کنند و  -11
 شوند.می براي لنگر منفی طراحی  ACI318بایستی براساس 

     در دالهاي طره، عرشه هاي فوالدي به عنوان فوالد فشاري عمل  : توضیحات
 ACI318کنند. مسلح کننده هاي منفی در دهانه هاي طره بایستی بر اساس  نمی
احی می شوند و مسلح کننده هاي کنترل ترك هاي حرارتی نمی توانند به عنوان طر

 فوالد منفی در دهانه هاي طره عمل نمایند.
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دیافراگم بایستی با استفاده از  : مقاومت و سختی ظرفیت برش دیافراگم -12
 :  یکی از روشهاي زیر تعیین گردد

a.  راهنمايSDI-DDM   
b.  نتایج آزمایشات انجام شده بر اساسAISE S907  
c.  روشهاي دیگر مورد تأیید آیین نامه هاي ساختمانی 

ضرایب اطمینان و مقاومت  SD–DDM  در صورت استفاده از راهنماي :توضیحات 
به کار می رود. جوش ها و اتصاالتی که نتوانند مقاومت و انعطاف مندرج در آن 

   راهنما را تأمین نمایند در صورت انطباق بااستاندارد 4پذیري مندرج در بخش 
AISI S100  یا دیگر روشهاي آزمایش مورد تأییدSDI-DDM  می توانند مورد

ها در تعیین مقاومت و  گیرند. صرف نظر کردن از اتصال کناره عرشه راستفاده قرا
ها و دو  سختی همیشه محافظه کارانه است. انعطاف پذیري جوشهاي پر کننده کناره

و مقاومت این جوشها بر  SDI-DDMراهنماي   4.4انتهاي عرشه ها بر اساس بخش 
 محاسبه می گردد. AISI S100مبناي 

نتایج آزمایشات تعیین گردد ضرایب اطمینان و مقاومت بر هرگاه مقاومت بر اساس 
 تعیین می گردد ولی نباید از مقادیر بحرانی AISI S100استاندارد  Fمبناي فصل 

کمتر باشند. داده هاي آماري زیر براي  ACI318استاندارد  9-3مندرج در بخش 
 : به کار می روند AISI S100تعیین مقاومت بر مبناي 

𝛽0 = 3.5   ,   𝑀𝑚 = 1.10   ,   𝑉𝑚 = 1.0 

𝐹𝑚 = 0.9   ,   𝑉𝑓 = 0.10   ,   𝑃𝑚 = 1.0 

براي  SDI T-CDاین داده ها بر پایه حالت حدي اتصال بوده و با داده هاي راهنماي 
بارهاي ثقلی تفاوت دارد. در صورت استفاده از این داده ها ضرایب اطمینان نیز 

 تعیین گردد. AISI S100استاندارد  Fبایستی از فصل 
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       ازآمده  ظرفیت بدستدیافراگم مورد نیاز از مقدار مقاومت چنانچه  : نکته
SDI-DDM  بیشتر باشد طراح بایستی این تفاوت را براساس طرح دیافراگم دالهاي

 محاسبه و تأمین نماید. ACI318بر اساس بتنی 

 ي کنترل ترکهاي حرارتی:امسلح کننده ها بر  -13
a. این مسلح کننده ها بایستی توسط یکی از روشهاي زیر تعییین گردند : 

ح طبرابر س 0.00075استفاده از میلگرد یا مش آماده با حداقل مساحت  -1
 -بتن روي عرشه در واحد عرض ولی نبایستی کمتر مش آماده معادل 

W104×W104  6×6 )152×152-MW9×MW9.باشند ( 
داراي الیاف   ASTM C1116–TYPE I اجراي بتن مخصوص بر اساس -2

اري که توسط تولیدکننده حداقل مقدبا   ASTM A820منطبق با فوالدي 
کیلوگرم در هر متر مکعب بتن  14.8گردد که نباید کمتر از تعیین می

 باشد.
داراي الیاف   ASTM C1116–TYPE III اجراي بتن مخصوص بر اساس -3

حداقل مقداري که توسط با   ASTM D7508اکرو منطبق با مپلیمري 
کیلوگرم در هر متر  2.4گردد که نباید کمتر از تولیدکننده تعیین می

 مکعب بتن باشد.

          در صورت استفاده از الیاف پیشنهاد می گردد که طراح مالحظات : نکته
ACI 544.3R .را در مشخصات پروژه وارد نماید 

        بتن هایی که با سیمان پرتلند ساخته می شوند درست پس از  :توضیحات 
بوسیله قالب بندي یا این کاهش حجم  بتن ریزي کاهش حجم پیدا می کنند. وقتی

محدود می گردد ترك ها در سقفها ایجاد می گردند. استفاده از نوع و هر روش دیگر 
حرکت ترکهاي حرارتی را کنترل می نماید و  ،مسلح کننده هامناسبی از مقدار 

سبب می گردد که به جاي ایجاد تعداد کمی از ترك هاي بزرگ ترك هاي ریز ولی 
حتی در صورت داشتن بهترین طراحی و  .به تعداد بیشتر در سطح بتن ایجاد گردد

 غیر واقعی است که انتظار داشته باشیم ترکی در سقفها ایجاد نشود و ،اجراي مناسب

38 | P a g e  
 



 طراحی سقفهاي مرکب عرشه فوالدي -فصل دوم  
 

طراحان و مجریان بایستی کارفرمایان را راهنمایی نمایند که تولید تعدادي ترك 
طراحی و یا اجراي سقفها پائین بودن بسیار طبیعی بوده و این مسئله ارتباطی به 

توانند کاهش یابند. عوامل ترکها می ،ندارد. در صورت درك علت و مراحل ایجاد آن
د مد نظر قرار دهد شامل نوع سیمان، نوع و توانمهمی که طراح در کنترل ترك می

اندازه سنگدانه، میزان آب، نسبت آب به سیمان و مسلح کننده بتن می باشند. 
عواملی که بتوانند میزان کاهش حجم بتن را بکاهند در کم کردن ترکهاي حرارتی 

هاي نیز مؤثر خواهند بود. این کار با استفاده از آب کمتر در مخلوط بتن و سنگدانه 
بزرگتر می تواند انجام شود. میزان آب کمتر در کنار سنگدانه با دانه بندي جور سبب 

 گردد.ایجاد حرارت اولیه کمتر در بتن می

مراجعه  ACI224.1و  ACI302.1R براي اطالعات بیشتر طراحان می توانند به
 نمایند.

ها باعث  اگرچه ایجاد ترك در بتن حتمی است ولی جاگذاري مناسب مسلح کننده
ترکها نیز  ،کاهش عرض ترکها می گردد. با توزیع کرنشهاي ناشی از کاهش حجم

توزیع شده به نحوي که تعداد زیادي از ترکهاي باریک به جاي تعداد کمی ترکهاي 
د. با مالحظات اضافی طراح می تواند ابعاد و تعداد ترکها را گرد می دبزرگ ایجا

سازي انعطاف پذیر نیستند بقاتی که داراي کفمحدودتر نماید. مالحظات خاص در ط
 ) بایستی رعایت گردد.(مانند سرامیک

و به عنوان یک بستگی داشته قادیر الیافها  به توصیه هاي تولیدکنندگان آنها متغییر 
الیاف و یا حداقل  ،با افزایش مقدار مسلح کننده هامی توان گفت که قاعده کلی 

 ض ترکها در بتن کاهش می یابد.کردن پتانسیل کاهش حجم بتن، عر

به دلیل اینکه سقفهاي عرشه فوالدي به طور معمول به صورت تک دهانه طراحی 
می شوند ترکها ممکن است در باالي تکیه گاهها ایجاد شوند. ایجاد این ترکها در 
نواحی لنگر منفی دالها (روي تیرها) معموالً اهمیت ندارد مگر اینکه سقفها بدون 

باشند یا کف سازي انعطاف پذیر نباشد. عرض ترکها با استفاده از روشهاي کفسازي 
 : زیر می توانند به حداقل برسند
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 توجه به اینکه بارهاي اضافه اي در وسط دهانه ها در حین اجرا وارد نشود. -1
 از عرشه هاي فوالدي سخت تر استفاده شود. -2
 کاهش یابد.دهانه عرشه ها طول  -3

یجاد ترك در بتن باشد الزم است در باالي تکیه گاهها از اگر حساسیت زیادي به ا
 مسلح کننده هاي لنگر منفی استفاده شود.

مقاومت در برابر حریق : طراح بایستی الزامات مقاومت در برابر حریق را در  -14
 طراحی سقفهاي مرکب در نظر بگیرد.

الزامات حریق ممکن است حاکم بر مقادیر مقاومت و جرم حجمی بتن  :توضیحات 
،   Underwriters Laboratoriesدر  دایرکتوري مقاومت حریقدر باشد. 

اجرایی از عرشه هاي مرکب نشان داده شده است که برحسب ساعت در جزئیات 
 میمهاطالعاتی را در ض  ASTM E119برابر حریق مقاوم سازي شده اند. استاندارد

X3  فوالدي یا سازه به در دو انتها ارائه می کند که نشان می دهد عرشه هایی که
دیوار متصل می شوند محدود شده فرض می شوند. در به تکیه گاه داخلی در و  یبتن

انتها دیوار باشند بایستی عرشه ها را محدود نشده فرض دو حالیکه اگر تکیه گاههاي 
ن است ات مقاوم سازي در برابر حریق ممکه مالحظکرد. طراحان بایستی بدانند ک

روي حدود ظرفیت بار تأثیر داشته و یا ممکن است محدودیتها را برروي تیپ و 
 فاصله اتصاالت ایجاد نماید.

 : ضمایم عرشه -5-2

A.  ابعاد و ضخامت ضمایمی که کاربري سازه اي دارند بایستی بر حسب کاربري
 تعیین گردند.  AISC 360یا  AISI S100بر مبناي استاندارد  و  مربوطه

ه شده ئارا یکعنوان نمونه حداقل ضخامت فالشینگ ها در ضمیمه  به :توضیحات 
  یا  AISI S100خاص دیگر، مشخصات آن بایستی بر مبناي  داست. براي موار

AISC 360  .تعیین گردد 
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 اجرا-3

 : نصب/ کلیات -1-3

A-  شود که بارگذاري مشخص طراحی میشمع بندي موقت (در صورت نیاز) طوري
را تحمل نماید. این شمع بندي بر مبناي آئین نامه هاي  A.2.2.4شده از بخش 

درصد  75ساختمانی طراحی و نصب می گردد و تا رسیدن مقاومت بتن به 
 مقاومت مشخصه بایستی در محل خود باقی بماند.

   از اجراي بتن انجام روز پس  7برداشتن شمع هاي موقت معموالً حداقل  : نکته
 می شود.

B-  اتصال عرشه به تکیه گاه : عرشه هاي فوالدي باید به تکیه گاه سازه اي توسط
جوش قوسی نقطه اي، جوش پرکننده و یا اتصاالت مکانیکی دوخته شوند. 

      متوسط فاصله اتصاالت عرشه در جهت عمود بر دهانه نبایستی کمتر از
300 mm  460 فاصله آن بایستیباشد و حداکثر mm  باشد. مگر اینکه فاصله

بر مبناي طراحی دیافراگم عرشه مورد نیاز باشد. عرشه ها به نحو کمتري 
 رقرا گیمناسبی باید به تکیه گاه متصل شوند تا در معرض خطر سر خورد

 نگیرند.

  عرشه ها در جهت طولی توسط قفل شدن نر و مادگی به همدیگر اتصال  : نکته
 اتصال در هر عرشه کفایت نوع استفاده از یک در مجاور هم نباشند  یابد و اگرمی 

 می کند.

C- این اتصال براي عرشه هاي با طول دهانه کمتر  اتصال لبه هاي کناري عرشه ها :
       متر ضرورت ندارد مگر اینکه طراحی دیافراگم الزام نماید. براي 5/1از 

متر کناره عرشه ها به یکی از روشهاي  5/1عرشه هاي با طول دهانه بزرگتر از 
 متر بایستی به یکدیگر متصل شوند : زیر و با فاصله حداقل یک
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 )in )mm 4.83(  )#10 0.19پیچهاي با حداقل  قطر  -1
 پانچ کردن نر و مادگی عرشه ها -2
  جوش پر کننده با حداقل طول،  mm 16جوشهاي قوسی با حداقل قطر  -3

mm 38  یا هر نوع جوش با مقاومت معادل مندرج درAISI S905  و یا
 یا روشهاي دیگر تأیید شده  AISI S100محاسبه شده توسط 

 روشهاي معادل دیگر مورد تأیید آئین نامه هاي ساختمانی -4

بارهاي بهره برداري یا طرح دیافراگم ممکن و فاصله هاي فوق حداقل هستند  :نکته 
استفاده از  SDI. کنندالزام  طول جوشهاي بزرگتري رافاصله هاي کمتر یا است 

        هاي با ضخامت کمتر از جوش پر کننده یا قوسی را براي اتصال کناره عرشه
in   0.358 )0.91 mm توصیه نمی کند و آن به دلیل سخت بودن جوشکاري (

 این ورقها می باشد.

D-  براي عرشه هاي با طول  : عرشه ها بر روي تکیه گاهها یطول هاي بهلاتصال
متر این اتصال ضرورت ندارد مگر اینکه طراحی دیافراگم  5/1دهانه کمتر از 

متر این لبه ها به یکی  5/1الزام نماید. براي عرشه هاي با طول دهانه بزرگتر از 
 : از روشهاي زیر و با فاصله حداقل یک متر بایستی به یکدیگر اتصال یابند

 )in )mm 4.83) (#10 0.19پیچهاي با حداقل قطر  -1
     یا جوش پر کننده با حداقل طول mm 16جوش قوسی با حداقل بعد   -2

mm 38  
 اتصاالت میخ و چاشنی یا میخهاي پنوماتیک -3

موازي تکیه گاهها می باشد. پیچ عرشه در امتداد این شرایط مربوط به اتصاالت  :نکته 
نصب براي تیرهاي با ورق ضخیم مناسب نیستند و ممکن است در هنگام  10#نمره 

 mm 2براي تیرهاي با ضخامت بزرگتر از   12# دچار شکست شوند. پیچ با حداقل نمره 
 براي فوالدهاي سخت تر مورد نیاز می باشد. 14#و نمره 

E- .مقطع اصلی تیرهاي پیرامونی طبقات توسط طراح محاسبه و تعیین می گردند 
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F- دهانه هاي طره : 
بایستی به  mm 300لبه هاي کناري عرشه هاي طره در فواصل حداکثر  -1

 یکدیگر و به تکیه گاه اتصال یابند.
در جهت عرضی نیز، عرشه ها بایستی به تکیه گاه دو انتها و اولین تکیه گاه  -2

 میانی اتصال یابند.
 تکمیل شده باشد. اتصاالت عرشه ها قبل از اینکه تحت بار قرار گیرند بایستی -3
 بتن ریزي در عرشه هاي طره نبایستی قبل از بتن ریزي دهانه مجاور انجام شود. -4

 
H. .جزئیات فاصله اتصاالت کناره ها توسط طراح مشخص می گردد 
I. 5.3.2بایستی الزامات بخش  کاري قرار می گیرندجوشکه تحت ی ئعرشه ها رد 

 رعایت گردد. AWSD1.3استاندارد 

ند و بال تیرهایی غیر همتراز فاصله اي بین عرشه و تکیه گاه ایجاد می نمای : نکته
کرده و عملکرد مناسب میخ پرچها و پیچها را نیز دچار  این فضا جوشکاري را سخت
 رواداري مجاز در نصب تیرها رعایت گردد. است مشکل می کند. لذا ضروري

 جوشکاري  -2-3

A.  مبنايتمام جوشکاري عرشه ها بایستی بر AWSD1.3   انجام شود و
جوشکاران بایستی توانایی انجام جوشکاري مناسب بر اساس روشهاي مربوطه را 

 داشته باشند.

یک روش آزمایش کنترل کیفی جوش را ارائه می کند  SDI-MOCراهنماي  : نکته
  که به عنوان یک کنترل اولیه براي تنظیم دستگاههاي جوش تحت شرایط عادي 

 ستفاده شود.می تواند ا

B.  براي عرشه هاي با ضخامت کمتر از تنها استفاده از واشرهاي جوشکاريmm 
 mmمجاز می باشد. واشر هاي جوشکاري بایستی داراي حداقل ضخامت  0.71
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باشند. این واشرها براي اتصال طولی عرشه ها  mm 10و قطر سوراخ   1.27
 مناسب نیستند.

C.  در جاهایی که نیازي به واشرهاي جوشکاري وجود ندارد می توان از جوش
استفاده نمود. فلز جوش بایستی به تمام الیه  mm 16قوسی با حداقل بعد 

 هاي ورق عرشه نفوذ کرده و تماس خوبی با اعضاء تکیه گاه برقرار نماید.
D.  (در صورت نیاز) حداقل طول جوشهاي پرکنندهmm 38 .است 
E. ي برشگیري که جهت ایجاد عملکرد مرکب بین بتن و فوالد نصب گل میخها 

     جوش قوسی محسوب گردند. این عدد می شوند می توانند به عنوان یک 
 جوشکاري شوند. AWSD 1.1گل میخ ها بایستی بر مبناي 

 اتصاالت مکانیکی  -3-3

A.  ر داراي اگاتصاالت مکانیکی اعم از میخ و چاشنی، میخ هاي پنوماتیکی یا  پیچها
به نحو مناسبی به تیرهاي عرشه ها را توانند مقاومت مشخصه طرح باشند می 

 تکیه گاه بدوزند.
B.  در صورت استفاده از میخ و چاشنی یا میخهاي پنوماتیک، مقاومت هر میخ

تعیین کننده حداکثر فاصله و حداقل  ضخامت ورق تکیه گاه بوده و بر اساس 
       نتایج آزمایشات تولیدکننده آن یا دیگر مدارك مورد تأیید طراح تعیین 

 ی گردد.م
C. استفاده نمود  ها اي اتصال عرشهبدون هیچ گونه محدودیتی می توان از پیچها بر

 ضخامت عرشه و ورق تکیه گاه باشد.طول رزوه پیچها بایستی سازگار با  لیو

اتصاالت مکانیکی از روشهاي موفق مهار ورقها شناخته می شوند مدارکی  : نکته
چون نتایج آزمایشات، محاسبات طرح یا نمودارهاي طراحی بایستی توسط تولید 

هت تأیید گردد. مقاومت مکانیکی اتصاالت به ضخامت عرشه و کننده تحویل طراح ج
 تیر تکیه گاه بستگی دارد.
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 اتصال ضمایم عرشه -4-3

A.  ضمایم سازه اي سقف هاي عرشه فوالدي جهت انتقال نیرو بایستی به عرشه یا
متصل شوند. این فاصله در ضمایم  mm 300تیر تکیه گاه با حداکثر فاصله 

  به غیر سازه اي که جهت تأمین شرایط بهره برداري انجام می شود می تواند
mm 600 .افزایش یابد 

B. .از جوشها یا اتصاالت مکانیکی مجاز براي اتصاالت فوق بایستی استفاده شود 

 : تمیزکاري قبل از بتن ریزي -5-3

A.  ،تمیز کردن سطوح روي عرشه ها از مواردي چون زائده هاي جوشکاري
 جا مانده بایستی قبل از بتن ریزي انجام شود.به سرامیک گل میخ ها و اتصاالت 

 : مسلح کردن بتن -6-3

A. ) در صورت نیاز بایستی  آرماتوربندي و نصب مش آماده مسلح کردن بتن (
 جام شود.ان قبل از بتن ریزي مطابق مشخصات پروژه

 گردد.براي اطالعات بیشتر توصیه می WRIو  CRSIاستانداردهاي اجرایی  نکته :
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ضمیمه 
C1

- 
ب عرشه فوالدي

ف هاي مرک
دیاگرام بارگذاري اجرائی سق
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  P
   

=    بار زنده اجرائی متمرکز
 

I
   

=    ممان اینرسی عرشه فوالدي 
 

         
in. 4/ft

  
 )

m
m

4/m
 (

 
W

1
   

  =
W

dc
  +

W
dd

 
=  وزن بتن + وزن عرشه

 
 

W
2

  
  =

W
lc

  
=  بار زنده اجرائی گسترده

 
E

   
  =

29.5 x 10
4  psi

  
 )

203000 M
Pa

 (
 

L
   

ص دهانه 
=    طول خال

ft.
  

 )
m (
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 مشخصبه روش مقطع  يتعیین مقاومت سقفهاي عرشه فوالد -2ضمیمه 

 

1-2- A –  کلیات 

عرشه مرکب مربوط به محاسبه مقاومت سقفهاي در این بخش روش ارائه شده  -1
اي برشگیر بر روي تیرهاي تکیه گاه هفوالدي در شرایطی است که گل میخ 

 نصب نشده باشند. و حتی در صورت نصب از اثر آنها صرف نظر شده باشد.
 محدودیتها: -2

A. اراي نقشهاي عرشه ها بایستی از نوع گالوانیزه یا ساده بدون پوشش د
   ، A2-1برجسته منطبق با الزامات فرمهاي تیپ نشان داده در اشکال 

A2-2  ،A2-3  ،A2-4  ،باشند. ارتفاع نقشهاي برجسته طرحPh  ،
باشد و عمق همه  mm 2.67و بزرگتر از  mm 0.89نبایستی کمتر از 

 د.نباشرا داشته درصد عمق مشخصه  95آنها بایستی حداقل 
B.  ،فاکتور نقشهاي برجستهPs  نبایستی از مقادیر مناسب در جدولA2-1  .کمتر باشد

 A2-1جدول 

 تیپ نقشها برجسته عمق اسمی عرشه Psحداقل 
5.5 1.5 in. 1 

12.0 2.0 in. 1 
18.0 3.0 in. 1 
5.5 1.5 in. 2 

8.50 2.0 in. 2 
8.50 3.0 in. 2 
5.50 1.5 in. 3 
10.0 2.0 in. 3 
12.0 3.0 in. 3 
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a(  1براي نقشهاي برجسته تیپ 

𝑃𝑠1 =
12𝑙𝑒
𝑆

       (𝐸𝑞.𝐴2 − 1) 
b(  2براي تقشهاي برجسته تیپ 

  

𝑃𝑠2 =
12(𝑙1 + 𝑙2)

𝑆
       (𝐸𝑞.𝐴2 − 2) 

 
c(  3براي تقشهاي برجسته تیپ 

𝑃𝑠1 =
12(𝑆𝑢𝑚 𝑜𝑓 𝑙1 𝐿𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ𝑠 𝑤𝑖𝑡ℎ𝑖𝑛 𝑆1)

𝑆1
     (𝐸𝑞.𝐴2 − 3) 

𝑃𝑠2 =
12(𝑆𝑢𝑚 𝑜𝑓 𝑙2 𝐿𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ𝑠 𝑤𝑖𝑡ℎ𝑖𝑛 𝑆2)

𝑆2
     (𝐸𝑞.𝐴2 − 4) 

 
C.  ،زاویه جان نسبت به محور افقیθ ،   بوده و هیچ  °90و  °55بایستی بین

 خمی نباید داشته باشند. نوع
D.  ،عمق مقطع عرشهdd  3، بایستی کمتر از in )mm 75.باشد ( 
E.  این استاندارد باشد.  1-2نوع ورقهاي عرشه بایستی منطبق با بخش 
F.  این استاندارد باشد.  2-1بخش مشخصات بتن مصرفی منطبق با 
G.  ضخامت بتن روي عرشه بایستی برابر و بیشتر ازmm 50 .باشد 
H.  فرض گردد که سقفهاي مرکب عرشه فوالدي داراي مسلح کننده زیرین

ه (فوالد مثبت) هستند. در غیر این حالت این روش نمی تواند مورد استفاد
 قرار گیرد.

a(  تنها سقفهاي با(c/d)  کمتر از نسبت شرایط تعادلb)c/d می توانند (
سقف مسلح شده مثبت تنها تلقی شوند. در غیر این صورت مقطع نیاز 

ود. نسبت عمق به فوالد فشاري داشته و این استاندارد معتبر نخواهد ب
 : فشاري برابر است با
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�
𝑐
𝑑
� =

𝐴𝑠𝐹𝑦
0.85𝑓𝑐′𝑑𝑏𝛽1

               (𝐸𝑞.𝐴2.5) 

 : برابر است با تعادلنسبت عمق فشاري در حالت 

(𝑐/𝑑)𝑏 =
0.003(ℎ − 𝑑𝑑)

�
𝐹𝑦
𝐸𝑠

+ 0.003� 𝑑
            (𝐸𝑞.𝐴2.6) 

 که در آن:

As  مساحت عرشه فوالدي =in2/ft )mm2/mدر واحد عرض سقف ( 
b  12قسمت فشاري سقف در = واحد عرض in. )1000 mm( 
c  فاصله روي مقطع از محور خنثی =in. )mm   ( 
d =  فاصله روي مقطع از مرکز عرشه فوالديin. )mm ( 

dd  عمق عرشه فوالدي =in. )mm( 
Es  مدول االستیسیته عرشه فوالدي =psi )MPa( 
f´c  مقاومت فشاري مشخصه بتن =psi )MPa( 
Fy عرشه فوالدي  ه= مقاومت تسلیم مشخصpsi )MPa( 
h  ارتفاع کلی سقف = in. )mm( 
 

𝛽1 = 0.85   𝑖𝑓  𝑓𝑐′ ≤ 4000 𝑝𝑠𝑖  (27.58 𝑀𝑃𝑎) 

𝛽1 = 1.05 − 0.05(
𝑓𝑐′

1000
) ≥ 0.65  

  𝑖𝑓  𝑓𝑐′ > 4000 𝑝𝑠𝑖 (𝐸𝑞.𝐴2 − 7𝑎)(𝑖𝑛.−𝑙𝑏)   

𝛽1 = 1.09 − 0.008𝑓𝑐′ ≥ 0.65 

𝑖𝑓  𝑓𝑐′ > 27.58 𝑀𝑃𝑎 (𝐸𝑞.𝐴2 − 7𝑏)(𝑆𝐼) 
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مقاومت سقف مرکب عرشه فوالدي بایستی حداقل به دست آمده از روشهاي  -3
 : زیر باشد

A.  انعطافی مقطع مقاومت 
B.  2.4مقاومت برشی یکطرفه بر مبناي بخش. B.7  

نیز ي که داراي بارهاي متمرکز هستند، مقاومت برشی پانچ گذاردر ترکیبات بار -4
 بایستی کنترل گردد. B.8.2.4مطابق بخش 

 گردد.می تعیین  4بر مبناي ضمیمه ترك خورده خواص مقطع  -5

A2-2 – مقاومت انعطافی 

 : است با ظرفیت لنگر اسمی مقطع مرکب عرشه فوالدي برابر -1
A.  ،لنگر مقاومMno حالت ترك خورده ، مقطع مرکب در 

∅𝑠𝑀𝑛𝑜 = ∅𝑠𝐾𝑀𝑦      (𝐸𝑞.𝐴2 − 8) 

 که در آن: 

My لنگر تسلیم سقف مرکب عرشه فوالدي در حالت ترك خورده = 

𝑀𝑦 =
𝐹𝑦𝐼𝑐𝑟

(ℎ − 𝑦𝑐𝑐)     (𝐸𝑞.𝐴2 − 9) 

𝐾 = �
𝐾3
𝐾1
� ≤ 1.0    (𝐸𝑞.𝐴2 − 10) 

Fy مقاومت تسلیم عرشه فوالدي =- psi ) MPa ( 
h ارتفاع سقف فاصله روي بتن تا زیر عرشه =- in.  )mm ( 

Icr  ممان اینرسی مقطع ترك خورده =in.4    )mm4 (  
 Mno لنگر مقاوم اسمی =Kip-in.   )N-mm  ( 
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ycc فاصله روي مقطع از محور خنثی مقطع ترك خورده =  in. ) mm ( 
∅𝑠 0.85 =  

Mnt ظرفیت لنگر اسمی = 
K1 , K3 ضرایب شکل عرشه و نوع نقشهاي برجسته = 

 

B.  ضریبK3  1.40برابر است با 

 K3براي اکثر عرشه هاي معمول که به صورت چند دهانه اجرا می شوند ضریب  نکته :
می باشد. در مواردي که سقفها باریک هستند معادله زیر نتایج محافظه کارانه  1.4برابر 

 : اي در جهت عمود بر دهانه عرشه به دست می دهد

𝐾3 = 0.87 + 0.0688𝑁 − 0.00222𝑁2 ≤ 1.4   (𝐸𝑞.𝐴2 − 11) 

C.  ضریبK1 از روابط زیر محاسبه می گردد : 
 براي نقشهاي برجسته تیپ یک •

𝐾1 =
0.07(𝐷𝑤)0.5

𝑃ℎ
≤ 1.55   (𝐸𝑞.𝐴2 − 12) 

 براي نقشهاي برجسته تیپ دو •

𝐾1 =
15𝑡

𝐷𝑤𝑃ℎ0.5     (𝐸𝑞.𝐴2 − 13) 

 براي نقشهاي برجسته تیپ سه •

𝐾1 =
𝐾11𝑃𝑠1 + 𝐾12𝑃𝑠2

𝑃𝑠1 + 𝑃𝑠2
     (𝐸𝑞.𝐴2 − 14) 

 که در آن:

Dw  = عرض قسمت صاف جان عرشهin.  )mm ( 
K11  =K1 محاسبه شده مربوط نقش تیپ یک براي نقش تیپ سه 
K12  =K1 محاسبه شده مربوط نقش تیپ یک براي نقش تیپ سه 
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𝑤
𝑅

= تعداد سلولها در واحد عرض سقف = 𝑁 
w  سقف  = عرضin. ) mm ( 
R  = تکرار نقشها یا فاصله سلولها عرضin. ) mm ( 

Ph   عمق نقشهاي برجسته =in.  )mm ( 
t   ضخامت عرشه =in.  )mm ( 
 

A2.3 – مقاومت مجاز طراحی 

 : مقاومت فوق به روشهاي زیر محاسبه می گردد

 مقاومت مجاز خمشی سقفهاي مرکب عرشه فوالدي -1
𝑀 = 𝐾𝑎𝐶𝐹𝑦𝑆𝑐      (𝐸𝑞.𝐴2 − 15) 

𝑀𝐿𝐿 = 𝑀 −𝑀𝐷𝐿    (𝐸𝑞.𝐴2 − 16) 

 که در آن : 

𝐾𝑎 =
𝐾3
𝐾1

≤ 1.0    (𝐸𝑞.𝐴2 − 17) 

M ظرفیت خمشی مجاز سقف مرکب عرشه فوالدي = Kip-in.  ) N-mm ( 
MLL  بار رسبراي = ظرفیت خمش مجاز Kip-in.  ) N-mm ( 
MDL لنکر مثبت ناشی از بتن ریزي با کسر بارهاي موقت اجرایی =Kip-in.  ) N-mm ( 

C  =0.6  
FY  =قاومت تسلیم عرشه فوالدي مKsi ) MPa ( 
Sc مدول مقطع االستیک سقف مرکب عرشه فوالدي = 
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 مقاومت مجاز برشی یک طرفه سقفهاي مرکب عرشه فوالدي -2

𝑉 = 𝑉𝑐 + 𝑉𝐷     (𝐸𝑞.𝐴2 − 18) 

 که در آن: 

V = مقاومت مجاز برشی یکطرفه سقف مرکب عرشه فوالدي 
Vc مقاومت مجاز برشی سطح بتن = 

 
𝑉𝑐 = 1.10λ�𝑓𝑐′𝐴𝑐    (𝐸𝑞.𝐴2 − 19𝑎)(𝑖𝑛.−𝑙𝑏) 

𝑉𝑐 = 0.0473λ�𝑓𝑐′𝐴𝑐     (𝐸𝑞.𝐴2 − 19𝑏)(𝑆𝐼) 

VD  مقاومت مجاز برشی مقطع عرشه فوالدي بر مبناي =AISI S100 – kips  )kN ( 
Ac  سطح بتن مقاوم در برابر برش =in2 ) mm2  2-1) شکل 
λ  = 1.0 اگر جرم حجمی بتن بیشتر از lbs/ft3   130 ) 2100 kg/m3 ( 
λ= 0.75   اگر جرم حجمی بتن کمتر و مساويlbs/ft3   130 ) 2100 kg/m3 ( 
 

 در دسترس می باشد. SDI-CDDاطالعات بیشتر در مورد این روش در راهنماي  نکته :
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 طراحی سقفهاي مرکب عرشه فوالدي -فصل دوم  
 

 

 

 مرکب عرشه فوالدي با روش اتصال برشیتعیین مقاومت سقفهاي  -3ضمیمه 

1- 3A – کلیات : 
این روش مقاومت سقفها را در حالتی که گل میخ هاي برشگیر بر روي  -1

       تیرها نصب نشده باشند و یا از اثر آنها صرف نظر شده باشد، تعیین 
 می کند.

 : محدودیتها -2
A.  رویه ساده باشند.با عرشه ها بایستی به صورت گالوانیزه یا 
B.  تمام ورقهاي فوالدي که براي تولید عرشه استفاده می شوند منطبق با

 این استاندارد باشند. 2-1مشخصات بخش 
C.  این استاندارد سازگار باشد. 2-1مشخصات بتن مصرفی با بخش 
D.  2ضخامت بتن روي عرشه هاي فوالدي حداقل برابرin. ) 50mm .باشد ( 

 

اسبه شده از روشهاي مقاومت یک سقف مرکب عرشه فوالدي حداقل مح -3
 زیر می باشد.

A. مقاومت اتصال برشی 
B. مقاومت انعطافی 
C.  2.4مقاومت برشی یک طرفه بر مبناي بخش.B.7 

بات بارگذاري که شامل نیروهاي متمرکز هستند، نیروي برشی . براي ترکی4
 بایستی کنترل گردد. B.8.2.4پانچ نیز بر مبناي بخش 

2-3A– مقاومت اتصال برشی 

مقاومت نهایی اتصال برشی براي مقطع سقف مرکب بر پایه پارامترهاي  .1
بدست آمده از آزمایشات مخصوص بر روي نمونه واقعی سقف و بر مبناي 

SDI-T-CD .محاسبه می گردد 
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      ) یک سقف مرکب به روش زیر تعیین Vrمقاومت اتصال برشی ضریبدار (
 : می گردد

𝑉𝑟 = ∅𝑣𝑉𝑡    (𝐸𝑞.𝐴3 − 1) 

 ه در آن:ک

 Vr 1= مقاومت اتصال برشیbs/ft  ) N/m در واحد عرض سقف ( 
Vt  مقاومت اتصال برشی از آزمایش =lbs/ft  ) N/m ( در واحد عرض سقف 

  SDI-T-CDبدست آمده بر مبناي 
∅𝑣  = 0.75= ضریب مقاومت اتصال برشی 

 

 بار کسترده مجاز براي اتصال برشی -2

𝑊𝑟 =
∅𝑣2𝑉𝑡
𝐿

       (𝐸𝑞.𝐴3 − 2) 

 : که در آن

L   طول دهانه عرشه =ft   )m ( 
 

3-3A- مقاومت انعطافی 

سقفهاي مرکب تحت شکست انعطافی به دو طبقه مسلح شده پایین و باال بر اساس  -1
) کمتر از این c/d) تقسیم می شوند. سقفهایی که داراي (c/dنسبت ارتفاع فشاري (

صورت  نسقف مسلح شده پایین بوده و در غیر اینسبت در شرایط باالنس هستند 
سقف مسلح شده باال در نظر گرفته می شوند. نسبت ارتفاع فشاري از رابطه زیر 

 : بدست می آید

�
𝑐
𝑑
� =

𝐴𝑠𝐹𝑦
𝑓𝑐′𝑑𝑏𝛽1

   (𝐸𝑞.𝐴3 − 3) 
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 : برابر است بااین نسبت و در شرایط باالنس 

(
𝑐
𝑑

)𝑏 =
0.003(ℎ − 𝑑𝑑)

�
𝐹𝑦
𝐸𝑠

+ 0.003� 𝑑
    (𝐸𝑞.𝐴3 − 4) 

 که در آن: 

As   مساحت عرشه فوالدي =in2/ft ) mm2/m در واحد عرض سقف ( 
b  12قسمت فشاري سقف در = واحد عرض in. )1000 mm( 
c  فاصله روي مقطع از محور خنثی =in. )mm   ( 
d =  فاصله روي مقطع از مرکز عرشه فوالديin. )mm ( 

dd  عمق عرشه فوالدي =in. )mm( 
Es  مدول االستیسیته عرشه فوالدي =psi )MPa( 
f´c  مقاومت فشاري مشخصه بتن =psi )MPa( 
Fy عرشه فوالدي  ه= مقاومت تسلیم مشخصpsi )MPa( 
h  ارتفاع کلی سقف = in. )mm( 

 
 

𝛽1 = 0.85   𝑖𝑓  𝑓𝑐′ ≤ 4000 𝑝𝑠𝑖  (27.58 𝑀𝑃𝑎) 

𝛽1 = 1.09 − 0.008𝑓𝑐′ ≥ 0.65  

  𝑖𝑓  𝑓𝑐′ > 4000 𝑝𝑠𝑖  (27.58 𝑀𝑃𝑎)  (Eq. A2-7) 
 

 

 b(c/d) > (c/d) -در سقفهاي مسلح کننده پایین -2
A.  برابر است با :در خمش مثبت ( مقاومت خمشی ضریب دار ( 

𝑀𝑟𝑢 = ∅𝑠𝑀𝑦   (𝐸𝑞.𝐴3 − 5) 

MY در حالت مقطع ترك خورده  ي= لنگر تسلیم سقف مرکب عرشه فوالد 

𝑀𝑦 =
𝐹𝑦𝐼𝑐𝑟

(ℎ − 𝑦𝑐𝑐)
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 که در آن:

0.85 = ∅𝑠 
Fy  تنش تسلیم عرشه فوالدي =– Psi ) MPa ( 
Icr  ممان اینرسی مقطع ترك خورده =–  in4  ) mm4 ( 

h  ارتفاع سقف =in. ) mm ( 
ycc  فاصله روي مقطع از محور خنثی در حالت ترك خورده =in. ) mm ( 

 
 b)c/d (≥ (c/d)  در سقفهاي مسلح کننده باال -3

A.  در خمش مثبت ضریب دار (مقاومت خمشی ( 

𝑀𝑟𝑜 = ∅𝑐𝑓𝑐′𝑏𝛽1𝑐 �𝑑 −
𝛽1𝑐

2
�    (𝐸𝑞.𝐴3 − 6) 

 که در آن:

𝑐 = 𝑑 ��𝜌𝜌𝑚 + (𝜌𝜌𝑚)2 − 𝜌𝜌𝑚/2�    (𝐸𝑞.𝐴3 − 7) 

𝜌𝜌 =
𝐴𝑠
𝑏𝑑

    (𝐸𝑞.𝐴3 − 8) 

𝑚 =
𝐸𝑠𝜖𝑐𝑢
𝑓𝑐′𝛽1

     (𝐸𝑞.𝐴3 − 9) 

𝐸𝑠 = 29,500,000  𝑝𝑠𝑖  (203000  𝑀𝑃𝑎) 

𝜖𝑐𝑢 = 0.003    ,     ∅𝑐 = 0.65 

 

B.  معادلهA3-6 است که در آن هیچ ی صادق فقط براي سقفهاي مرکب
 به تسلیم نرسیده باشد. يقسمتی از عرشه فوالد
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 خواص مقطع سقفهاي مرکب عرشه فوالدي -  4ضمیمه 

 
1-4A- کلیات 

فوالدي ه روشی جهت محاسبه خواص هندسی مقطع سقفهاي مرکب عرشه مدر این ضمی
 ارائه شده است.

این روش براي سقفهاي بتن مسلح محافظه کارانه بوده و طراح ممکن است روش  : نکته
 اثر مسلح کننده ها را نیز در نظر گرفته باشد. که دیگري را انتخاب کند

 

2-4A- محور خنثی مقطع مرکب تبدیل یافته 
، فاصله باالي محدوده فشاري بتن از مرکز خنثی مقطع تبدیل یافته بر مبناي  yccمقدار 
 محاسبه می گردد. A4-3تا   A4-1و روابط  4-1شکل 

 
 مقطع مرکب – 4A-1شکل 
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  : نکته
غیر سلولی می باشد در حالیکه این محاسبات فوق عرشه مقطع نشان داده  -1

در صورت تأیید آزمایشات در براي عرشه هاي سلولی نیز معتبر می باشد. 
کفایت اتصاالت عرشه می توان تمام مقطع عرشه هاي سلولی در این 

تفاده کرد. در غیر اینصورت فقط سطوحی از عرشه بایستی در سمحاسبات ا
 نظر گرفته شود که در تماس با بتن هستند.

2- C.G.S  محور خنثی  کل مقطع عرشه فوالدي بدون هیچ گونه کاهش =
 ) in. ) mmمقطع 

3- Cs  فاصله کنگره هاي عرشه فوالدي =in. ) mm ( 
4- N.A. محور خنثی مقطع مرکب تبدیل یافته = 
5- Wr  متوسط عرض کف عرشه =in. ) mm ( 
6- dd  عمق عرشه =in. ) mm ( 
7- h  =  ارتفاع کل مقطعin. ) mm ( 
8- hc  = عمق بتن روي عرشه فوالدي in. ) mm ( 

 
3-4A- ممان اینرسی مقطع ترك خورده  

 در این حالت :

𝑦𝑐𝑐 = 𝑑 ��2𝜌𝜌𝑛 + (𝜌𝜌𝑛)2 − 𝜌𝜌𝑛� ≤ ℎ𝑐    (𝐸𝑞.𝐴4 − 1) 
 

 که در آن :

ρ =
𝐴𝑠
𝑏𝑑

 
As مساحت عرشه فوالدي در واحد عرض سقف =  in2 ) mm2 ( 
b =  12 عرض سقفواحدin.   )1000 mm ( 
d =  فاصله روي سقف تا مرکز عرشه فوالديin. ) mm ( 
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𝐸𝑠
𝐸𝑐

= نسبت مدوالر = 𝑛 

𝐸𝑠 = 29500 𝑘𝑠𝑖  (203000 𝑀𝑃𝑎) 

𝐸𝑐 = 𝑤𝑐1.5(𝑓𝑐′)0.5  ,𝑘𝑠𝑖    ( 0.043𝑤𝑐1.5(𝑓𝑐′)0.5 ,𝑀𝑃𝑎 ) 

Ec  وEs  .مدول االستیسیته بتن و فوالد می باشند 

Wc   جرم حجمی بتن =pcf  ) kg/m3 ( 

f´c بتن مشخصه  = مقاومتksi ) MPa ( 

𝑦𝑐𝑠 = 𝑑 − 𝑦𝑐𝑐 
 

 : حالت ترك خورده برابر است با تبدیل یافته به فوالد درممان اینرسی مقطع و 

𝐼𝑐 =
𝑏

3𝑛
𝑦𝑐𝑐3 + 𝐴𝑠𝑦𝑐𝑠2 + 𝐼𝑠𝑓    (𝐸𝑞.𝐴4 − 2) 

 

 که در آن:
Isf  ممان اینرسی کل مقطع عرشه فوالدي در واحد عرض سقف =in4   )mm4 ( 
 
4-4A-  خورده نممان اینرسی مقطع در حالت ترك 

 در این حالت

𝑦𝑐𝑐 =
0.5𝑏ℎ𝑐2 + 𝑛𝐴𝑠𝑑 + 𝑊𝑟𝑑𝑑(ℎ − 0.5𝑑𝑑) 𝑏𝐶𝑠

𝑏ℎ𝑐 + 𝑛𝐴𝑠 + 𝑊𝑟𝑑𝑑
𝑏
𝐶𝑠

    (𝐸𝑞.𝐴4 − 3) 
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 در حالت ترك نخورده برابر است با :ممان اینرسی مقطع تبدیل یافته به فوالد 
 

𝐼𝑢 =
𝑏ℎ𝑐3

12𝑛
+
𝑏ℎ𝑐
𝑛

(𝑦𝑐𝑐 − 0.5ℎ𝑐)2 + 𝐼𝑠𝑓 + 𝐴𝑠𝑦𝑐𝑠2

+
𝑊𝑟𝑏𝑑𝑑
𝑛𝐶𝑠

�
𝑑𝑑2

12
+ (ℎ − 𝑦𝑐𝑐 − 0.5𝑑𝑑)2�    (𝐸𝑞.𝐴4 − 4) 

 
𝑦𝑐𝑠 = 𝑑 − 𝑦𝑐𝑐 

 
 
5-4A- ممان اینرسی مقطع مرکب 

 کان استفاده می شود برابر است با :ممان اینرسی مقطع مرکب که در محاسبات تغییر م
 

𝐼𝑑 =
𝐼𝑢 + 𝐼𝑐

2
     (𝐸𝑞.𝐴4 − 5) 
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 جدول تبدیل واحدها  -C5ضمیمه 

TO CHANGE              
 نوع تبدیل          

MULTIPLY BY 
 ضریب تبدیل

LENGTH 
 طول

in to mm 
ft to mm 
ft to m 

25.4 
304.8 

0.3048 
AREA 

 مساحت
in2 to mm2 

ft2 to m2 
645.16 

0.092903 

 
MASS 

 جرم

lb to kg 
2000 lb to 1000kg 

lb/ft to kg/m 
lb/ft3 to kg/m3 

lb/yd3 to kg/m3 

0.453592 
0.907185 
1.48816 
16.0185 

0.593276 

 
FORCE 

 نیرو

lb to N 
kip to kN 

lb/in to N/M 
lb/ ft to N/M 

kip/ ft to kN/m 
psf to kN/m2 

4.44822 
4.44822 
175.127 
14.5939 
14.5939 
47.880 

PRESSURE 
 فشار و تنش

lb/in2 to kPa 
lb/ft2 to kPa 

Kip/in2 to MPa 

6.89476 
0.04788 
6.89476 

SECTION  MODULUS 
 مدول مقطع

in3 to mm3 
in3 /ft to mm3/m 

 

16387.1 
53763.5 

MOMENT OF 
INERTIA ممان اینرسی     

in4 to mm4 

in4/ft to mm4/m 
 

416231 
1365587 
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 فالشینگ ورقهاي انتخاب جدول -C6 ضمیمه
    OVERHANG (mm)    175 200 225 250 275 300  POUR STOP TYPES 

 14 12 12 12 10 10 
 14 12 12 12 10 10 
 14 12 12 12 10 10 
 14 12 12 10 10 10 
 14 12 12 10 10   
 12 12 12 10 10   
 12 12 12 10 10   
 12 12 12 10 10 

  12 12 10 10 10   
 12 12 10 10   

  12 12 10 10   
TYPES 

DESIGN 
12 10 10 10    THICKNESS  
12 10 10 10   (mm) 
10 10 10   

 
20 0.9 

10 10 10   
 

18 1.2 
10 10 10   

 
16 1.5 

10 10   
  

14 1.9 
10 10   

  
12 2.6 

10   
   

10 3.4 
10   
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 فالشینگ ورقهاي انتخاب جدول -C6 ضمیمه
ارتفاع 
 سقف

OVERHANG (mm) 

0 25 50 75 100 125 150 

( mm ) POUR STOP TYPES 
100 20 20 20 20 18 18 16 
108 20 20 20 18 18 16 16 
115 20 20 20 18 18 16 16 
120 20 20 18 18 16 16 14 
127 20 20 18 18 16 16 14 
133 20 18 18 16 16 14 14 
140 20 18 18 16 16 14 14 
146 20 18 16 16 14 14 12 
152 18 18 16 16 14 14 12 
160 18 18 16 14 14 12 12 
165 18 16 16 14 14 12 12 
172 18 16 14 14 14 12 12 
178 18 16 14 14 12 12 12 
184 16 16 14 14 12 12 12 
190 16 14 14 12 12 12 12 
197 16 14 14 12 12 12 10 
203 14 14 12 12 12 12 10 
210 14 14 12 12 12 10 10 
216 14 12 12 12 12 10 10 
222 14 12 12 12 12 10 10 
228 14 12 12 12 10 10 10 
235 12 12 12 12 10 10 10 
241 12 12 12 10 10 10   
248 12 12 12 10 10 10   
254 12 12 10 10 10 10   
260 12 12 10 10 10   

 264 12 12 10 10 10   
 273 12 10 10 10   

  280 12 10 10 10   
  286 12 10 10   

   292 10 10 10   
   300 10 10   

    305 10 10   
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 :است شده تهیه زیر فرضیات براساس  C6ضمیمه  جدول:  نکته
 .است شده فرض kg/m³ 2400 برابر بتن حجمی جرم -1
 بتن مرده بار تحت میلیمتر  35/6 حداکثر به قائم و افقی مکانهاي تغییر   -2

 .است شده محدود
 موقت حالت در و بتن مرده بار تحت Mpa 1400  برابر مجاز طراحی تنش -3

 .است شده فرض افزایش درصد 33 با اجرا بار تحت
 نظر در فالشینگ شکل تغییر و چرخش از ناشی اثرات فوق جدول در   -4

 .است شده گرفته
 را شده مشخص خم باالیی لبه ها فالشینگ تیپهاي تمام در گردد می توصیه -5

 .باشد داشته
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 کشور مقررات و دستورالعمل هاي ملی

 

تا کنون وزارت راه و شهرسازي کشورمان مقررات ملی مستقلی را براي طراحی و اجراي 
این موده است ولی در برخی موارد اصول اساسی و پایه نسقفهاي عرشه فوالدي ارائه ن

مبحث را مورد بررسی قرار داده و طی دستورالعمل هایی و همچنین قسمتی از مقررات 
 ملی ساختمان مهندسان را ملزم به رعایت آنها نموده است.

در مبحث دهم مقررات ملی ساختمان با عنوان طرح و اجراي ساختمانهاي فوالدي 
طع مختلط را اعضاء خمشی با مق 3-8-2-10در بخش  1392ویرایش چهارم سال 

 بررسی کرده است.

بررسی مقاومت خمشی مقاطع مختلط به همراه ورقهاي فوالدي شکل داده در قسمت 
هاي مالحظات و محدودیتهاي زیر را براي ورقها و سقف، )3-3-8-2-10شده (بخش 

 عرشه فوالدي عنوان نموده است :

 مالحظات و محدودیتها) 1-پ

میلی متر  75) نباید از hrده شده (ارتفاع اسمی ورق هاي فوالدي شکل دا -1
میلی  50بیشتر باشد. پهناي متوسط کنگره هاي پرشده با بتن نباید کمتر از 

متر باشد، لیکن در محاسبات نباید بزرگتر از حداقل پهناي آزاد (خالص) در 
 نزدیکی سطح فوقانی ورق فوالدي شکل داده شده در نظر گرفته شود.
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میلی متر به  20میخ هاي برشگیر با قطر حداکثر  دال بتنی باید به وسیله گل -2
مقطع فوالدي متصل شوند. گل میخ ها باید از طریق ورق فوالدي شکل داده 
شده یا به طور مستقیم به مقطع فوالدي جوش شوند. در هر حال گل میخ ها 
باید روي بال مقطع فوالدي ذوب شوند. پس از نصب ارتفاع گل میخ ها که از 

میلیمتر  40والدي شکل داده شده اندازه گیري می شود، نباید از باالي ورق ف
 میلی متر باشد. 15کمتر باشد. پوشش بتن روي گل میخ ها نباید کمتر از 

ضخامت دال بتنی در قسمت فوقانی ورق فوالدي شکل داده شده نباید کمتر از  -3
 میلی متر باشد. 50

میلی متر به  450حداکثر ورق هاي فوالدي شکل داده شده باید در فواصلی  -4
 مقطع فوالدي و سایر اعضاي تکیه گاهی مهار شوند. این مهارها می توانند

گل میخ هاي برشگیر، ترکیبی از گل میخ ها و جوش هاي نقطه اي یا هر  توسط
 کار ارائه شده توسط مهندس طراح باشد. راه

   محور تیر  ) ورق هاي فوالدي شکل داده شده که کنگره هاي آنها عمود بر2-پ
 می باشد.

باید از بتن موجود  ACدر تعیین مشخصات هندسی مقطع مختلط و نیز در محاسبه 
 در زیر سطح فوقانی ورق فوالدي شکل داده شده صرف نظر شود.

   ) ورق هاي فوالدي شکل داده شده که کنگره هاي آنها موازي با محور تیر 3-پ
 می باشد. 

می توان از بتن  ACمختلط و نیز در محاسبه در تعیین مشخصات هندسی مقطع 
نمود. همچنین  استفاده موجود در زیر سطح فوقانی ورق فوالدي شکل داده شده

ورق هاي فوالدي شکل داده شده را می توان در روي تیر فوالدي تکیه گاهی از هم 
 جدا کرد تا در روي بال مقطع فوالدي یک ماهیچه بتنی تشکیل شود.
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میلی متر و یا  hr (40اسمی ورق هاي فوالدي شکل داده شده (چنانچه ارتفاع 
بزرگتر باشد، پهناي متوسط کنگره هاي پر شده با بتن در روي تیر تکیه گاهی نباید 

میلی متر براي حالت یک گل میخ در پهنا باشد. این پهناي حداقل براي  50کمتر از 
 افزایش یابد. برابر قطر گل میخ باید 4هر گل میخ اضافی، به اندازه 

 

این مبحث به ارائه الزامات برشگیرها پرداخته است که به شرح زیر  7-8-2-10در بخش 
 می باشد.

 الزامات عمومی -برشگیرها

    برشگیرهاي مورد نیاز در هریک از طرفین نقطه لنگر حداکثر مثبت یا منفی را 
هستند، به طور یکنواخت می توان بین آن نقطه و نقاط مجاوري که داراي لنگر صفر 

توزیع کرد. لیکن مقدار برشگیر موجود بین هر بار متمرکز و نزدیکترین نقطه داراي 
 لنگر صفر، باید جهت حصول لنگر حداکثر مورد نیاز در نقطه اعمال بار کافی باشد.
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برابر ضخامت فلز پایه که به آن جوش می شود، تجاوز  5/2قطر گل میخ نباید از 
  اینکه گل میخ درست در امتداد جان مقطع فوالدي قرار گرفته باشد.نماید، مگر 

 برشگیرهاي تیرهاي با مقطع مختلط

برشگیرها باید یا از نوع گل میخ هاي کالهک دار که طول آنها بعد از نصب، حداقل 
برابر قطرشان است یا از نوع ناودانی هاي گرم نورد شده باشند، برشگیرها باید در  4

دفون شوند که سنگدانه هاي آنها براي بتن معمولی منطبق بر الزامات دال هایی م
مبحث نهم مقررات ملی ساختمان باشند. استفاده از سایر اجزاي فوالدي به عنوان 

آنها از طریق آزمایشگاه  برشگیر تنها در صورتی مجاز است که مقاومت برشی اسمی
 صالح تأیید شده باشد.ذی

 شگیرهاي از نوع گل میخ الف) مقاومت برشی اسمی بر

مقاومت برشی اسمی برشگیرهاي از نوع گل میخ که بر بال فوقانی تیر فوالدي متصل 
 ند، باید از رابطه زیر تعیین شود :شده و در داخل دال بتنی قرار می گیر

𝑄𝑛 = 0.5𝐴𝑠𝑎�𝑓𝑐𝐸𝑐   ≤ 𝑅𝑔𝑅𝑝𝐴𝑠𝑎𝐹𝑢 

 که در آن:

Asa  سطح مقطع گل میخ = 
Ec مدول االستیسیته بتن = 
fc = مقاومت فشاري مشخصه نمونه استوانه اي بتن 
Fu = تنش کششی نهایی حداقل مصالح گل میخ 

Rg , Rp ضرایب اصالحی طبق جدول زیر = 
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 Rg Rp حالت
 75/0 1 مقاطع مختلط بدون استفاده از ورقهاي فوالدي شکل داده شده

مقاطع مختلط 
با استفاده از 

فوالدي ورقهاي 
 شکل داده شده

کنگره ها 
با محور موازي 

 تیر فوالدي

𝑊𝑟/ℎ𝑟 ≥ 1.5 1 75/0 

𝑊𝑟/ℎ𝑟 ≤ 1.5 85/0 75/0 

کنگره ها 
عمود بر محور 

 تیر فوالدي

تعداد گل میخها در یک کنگره در محل 
 1تقاطع با تیر مساوي 

1 6/0 

تعداد گل میخها در یک کنگره در محل 
 2اوي تقاطع با تیر مس

85/0 6/0 

تعداد گل میخها در یک کنگره در محل 
 3یا بزرگتر از  تقاطع با تیر مساوي

7/0 6/0 

 

 جزئیات بندي پ)

به استثناي برشگیرهاي نصب شده در داخل کنگره ورق هاي فوالدي شکل داده 
میلیمتر پوشش جانبی از بتن داشته باشند. حداقل  25شده، برشگیرها باید حداقل 

میخ تا لبه بتن در امتداد برش افقی براي بتن هاي با وزن مخصوص فاصله گل 
 میلی متر باشد. 25میلی متر و براي بتن هاي سبک  20معمولی باید 

برابر قطر آنها  6حداقل فاصله مرکز تا مرکز بین برشگیر هاي از نوع گل میخ مساوي 
بر محور طولی تیر با برابر قطر آنها در امتداد عمود  4در امتداد محور طولی تیر و 

مگر در داخل کنگره هاي ورق هاي فوالدي شکل داده شده  ،مقطع مختلط می باشد
برابر قطر گل میخ انتخاب  4که حداقل فاصله مرکز تا مرکز در هر امتداد را می توان 

برابر ضخامت کل دال  8کرد. حداکثر فاصله مرکز تا مرکز بین برشگیرها نباید از 
 لی متر تجاوز نماید.می 800بتنی یا 
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 مقاومت برشی طراحی گل میخ ها

در مواردي که گسیختگی قالبی بتن در برش به عنوان یک حالت حدي محسوب 
 фvمی باشد که در آن  фvQnvنشود، مقاومت برشی طراحی گل میخ ها مساوي 

مقاومت برشی اسمی گل  Qnvو  65/0ضریب کاهش مقاومت برشی گل میخ برابر 
 که باید از رابطه زیر تعیین گردد :میخ می باشد 

𝑄𝑛𝑣 = 𝐹𝑢𝐴𝑠𝑎 

 که در آن:

Fu تنش کششی نهایی حداقل مصالح گل میخ = 
Asa سطح مقطع گل میخ = 

 
 مقاومت کششی طراحی گل میخ ها

گل میخ  در مواردي که فاصله مرکز گل میخ تا لبه آزاد بتن در امتداد عمود بر ارتفاع
برابر ارتفاع گل میخ و فاصله مرکز تا مرکز گل میخ ها بزرگتر یا  5/1بزرگتر از 

 برابر ارتفاع گل میخ باشد، مقاومت کششی طراحی گل میخ ها مساوي 3مساوي 
фtQnt  می باشد که در آنфt  و  75/0ضریب کاهش مقاومت کششی گل میخ برابر

Qnt  ،ه باید از رابطه زیر تعیین گردد :کمقاومت کششی اسمی گل میخ می باشد              
𝑄𝑛𝑡 = 𝐹𝑢𝐴𝑠𝑎 

در مواردي که فاصله مرکز گل میخ تا لبه آزاد بتن در امتداد عمود بر ارتفاع  -تبصره
برابر ارتفاع گل میخ یا فاصله مرکز تا مرکز گل میخ ها  5/1گل میخ کوچکتر از 

قاومت کششی طراحی گل میخ ها باید بر برابر ارتفاع گل میخ باشد، م 3کوچکتر از 
 اساس الزامات مبحث نهم مقررات ملی ساختمان تعیین گردد.
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 اثر همزمان برش و کشش در گل میخ ها

در مواردي که گسیختگی قالبی بتن در برش به عنوان یک حالت حدي محسوب 
ارتفاع گل میخ نشود و نیز فاصله مرکز گل میخ تا لبه آزاد بتن در امتداد عمود بر 

برابر ارتفاع گل میخ و فاصله مرکز تا مرکز گل میخ ها بزرگتر یا  5/1بزرگتر از 
برابر ارتفاع گل میخ باشد، اثر توأم برش و کشش درگل میخ باید به شرح  3مساوي 

   زیر در نظر گرفته شود:

[
𝑄𝑢𝑡
∅𝑡𝑄𝑛𝑡

]
5
3 + [

𝑄𝑢𝑣
∅𝑣𝑄𝑛𝑣

]
5
3 ≤ 1.0 

 که در آن: 

Qut مقاومت کششی مورد نیاز گل میخ ها = 
фt  75/0= ضریب کاهش مقاومت کششی گل میخ مساوي 

Qntمقاومت کششی اسمی گل میخ = 
Quv= مقاومت برشی مورد نیاز گل میخ 
Фv =  65/0ضریب کاهش مقاومت برشی گل میخ مساوي 

Qnvمقاومت برشی اسمی گل میخ = 
 

مرکب عرشه فوالدي به وزارت مسکن و شهرسازي الزامات زیر را در رابطه با سقفهاي 
 شرح زیر ارائه نموده است :

 بتنی با عرشه فلزي –الزامات فنی سیستم سقف مرکب فوالدي     

   این سیستم سقف از مقاطع مختلط دال بتن مسلح بر روي ورق هاي  )1
هاي فوالدي متصل می شوند ذوزنقه اي فوالدي که به تیرها و شاهتیر
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میخ هاي  تشکیل شده است. دال بتنی باید به تیر فوالدي با استفاده از گل
میلی متر یا کمتر متصل شود. گلمیخ ها را می توان از  20برشگیر با قطر 

روي ورق فوالدي ذوزنقه اي و یا مستقیماً به عضو فوالدي جوش نمود هر 
 وب شود.میخ باید روي بال تیر فوالدي ذ گل

طرح سازه اي این سقف مرکب مطابق ضوابط طراحی و اجرایی آیین نامه  )2
، مبحث AISC 360-10 ،ACI318-08 ،SDI CI.0-2006/ ANSIهاي 

طرح و اجراي ساختمان هاي "دهم مقررات ملی ساختمان ایران با عنوان 
طرح و اجراي "و مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ایران با عنوان  "فوالدي

 صورت گیرد. "ساختمان هاي بتن آرمه
در اجراي قسمت بتن آرمه سقف، ضوابط مبحث نهم مقررات ملی ساختمان  )3

 ایران مانند: ویبره بتن، عمل آوري بتن و ... رعایت شود.
تأمین شرایط دیافراگم صلب در این سیستم سقف با توجه به ضوابط موجود  )4

 ایران الزامی است. 2800در استاندارد 
 mm 20یا  L/180تغییر مکان مجاز ناشی از بار مرده حین اجرا به  حداکثر )5

 براي هر دهانه محدود می شود.
براي هر  L/360حداکثر تغییر مکان مجاز ناشی از بار زنده بهره برداري به  )6

 دهانه محدود می شود.
براي هر دهانه  L/240حداکثر تغییر مکان مجاز ناشی از بار مرده و زنده به  )7

 شود. محدود می
رعایت الزامات مربوط به بازشو در سقف ها، بر اساس مبحث نهم مقررات ملی  )8

 ساختمان ایران الزامی است.
 Floor Vibration due to Human Activityرعایت ضوابط راهنماي طراحی )9

و مبحث دهم مقررات ملی ساختمان ایران  AISCمنتشر شده توسط انجمن 
 جهت کنترل ارتعاش کف ها الزامی است.
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حداکثر ارتفاع ورق هاي فوالدي ذوزنقه اي مطابق آیین نامه هاي ذکر شده  )10
 می باشد. mm 75برابر  2در بند 

با  ASTMرعایت مشخصات فوالدهاي به کار برده شده بر اساس استاندارد  )11
 الزامی است. MPa 230برابر  Fyحداقل 

رعایت ضوابط و مقررات مربوط به جوشکاري اعضاي سرد نورد شده مطابق  )12
 الزامی است. AISCو  AWSو آیین نامه هاي  AISIاستاندارد 

رعایت ضوابط طراحی برشگیرها بر اساس مبحث دهم مقررات ملی ساختمان  )13
 الزامی است.  AISC 360-10ایران و ضوابط موجود در

یا کمتر بوده و حداقل ارتفاع آنها بعد  mm 20گیر باید قطر گلمیخ هاي برش )14
از نصب که از باالي ورق ذوزنقه اي اندازه گیري می شود، نباید کمتر از 

mm 40 .باشد 
 mm 50ضخامت دال بتن آرمه در باالي کنگره ورق ذوزنقه اي نباید از  )15

 کمتر باشد.
ط موجود در مشخصات بتن سازه اي براي این سقف کامپوزیت مطابق ضواب )16

 fcباشد. در این خصوص الزم است حداقل  AISC 360-10آیین نامه 
و  21MPa(مقاومت فشاري) براي بتن مورد استفاده در دال بتن آرمه برابر 

باشد. همچنین رعایت ضوابط مربوط به میلگرد  70MPaحداکثر آن برابر 
و  ACI 318-08گذاري دال بتن آرمه بر اساس ضوابط موجود در آیین نامه 

 مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ایران الزامی است.
مقاومت تسلیم آرماتورهاي مورد استفاده در دال بتن آرمه رویه مطابق ضوابط  )17

AISC 360-10  525نباید از MPa .تجاوز نماید 
الزم است در محل اتصال بین سقف و اسکلت سازه اي، ظرفیت انتقال کلیه  )18

 سقف به اسکلت سازه اي ایجاد شود. بارهاي ثقلی و جانبی داخل
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در اجراي این سیستم، رعایت مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان ایران  )19
ور کلی طالزامی است. به  "ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا "با عنوان 

کنترل و طراحی این سیستم سقف باید براي تحمل بار در دو مرحله انجام 
 : شود

 ن خود سقف و بارهاي حین اجرا الف) بارهاي ناشی از وز 
ب) تمام بارهاي مرده و زنده که پس از عمل آوري بتن رویه سقف و رسیدن 

 به مقاومت کافی، به سقف وارد می شوند. 
کلیه مصالح و اجزاء در این سیستم اعم از معماري و سازه اي از حیث دوام،  )20

ایران و یا بهداشتی و زیست محیطی باید بر مبناي مقررات ملی ساختمان 
آیین نامه هاي ملی یا معتبر بین المللی شناخته شده و مورد تأیید بکار 

 گرفته شوند.
ضروري است تمهیدات الزم متناسب با شرایط مختلف اقلیمی و محیط هاي  )21

 خورنده ایران صورت پذیرد.
حفاظت ساختمان  "رعایت مبحث سوم مقررات ملی  ساختمان ایران با عنوان )22

مرکز تحقیقات  444و همچنین الزامات نشریه شماره  "ریقها در مقابل ح
ساختمان و مسکن مربوط به  مقاومت اجزاي ساختمان در مقابل حریق با در 
نظر گرفتن تعداد طبقات، ابعاد ساختمان، کاربري و وظیفه عملکردي اجزإ 

 ساختمانی الزامی است.
لی صدابندي سقف بین طبقات باید مطابق مبحث هجدهم مقررات م )23

 تأمین شود. "عایق بندي و تنظیم صدا "ساختمان ایران با عنوان 
الزامات مربوط به انرژي باید مطابق مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان  )24

 رعایت شود. "صرفه جویی در مصرف انرژي "ایران با عنوان
در نظر گرفتن جزئیات دقیق مسیر و محل نصب کلیه اجزاي تأسیسات  )25

 مرحله طراحی و اجراي سقف، ضروري است.مکانیکی و برقی در 
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 کشور : مقررات و دستورالعمل هاي ملی ومسفصل 
 

رعایت مجموعه مباحث مقررات ملی ساختمان ایران در مورد این سیستم  )26
 الزامی است.
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 فصل چهارم

 اجراي سقف هاي مرکب عرشه فوالدي

 

 اجزاي سقف
 شامل اجزاي زیر می باشند:سقفهاي مرکب عرشه فوالدي، سقفهاي 

 عرشه هاي فوالدي -1
 گل میخهاي برشگیر -2
 میلگرد و یا هر نوع مسلح کننده بتن -3
 بتن -4

 نمونه اي از نقشه سازه جزئیات اجرائی داده شده است. 4-1در شکل شماره 
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4-1شکل شماره   
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 مراحل اجراي سقف هاي عرشه فوالدي :

 در اجراي بهینه این سقف ها بایستی مراحل زیر به ترتیب انجام گردد :

طراحی سقف ها بر اساس مقررات ملی محل پروژه و در غیاب آن بر مبناي  )1
 استانداردهاي معتبر دنیا جهت محاسبه و تعیین مشخصات کامل اجرائی آن

تهیه نقشه هاي کارگاهی چیدمان ورقهاي عرشه فوالدي بر مبناي نقشه هاي  )2
پالن تیرریزي سازه و همچنین با رعایت حدود پوشش موردنیاز مطابق نقشه 

 هاي معماري

 اد آنها در هر طبقهفوالدي به تفکیک طول و تعد هاي تهیه جدول برش عرشه )3

 تولید و بسته بندي ورقهاي عرشه فوالدي و قطعات جانبی نصب )4

 حمل و باراندازي ورقها در محل پروژه )5
 جابجائی و قراردادن بندیلهاي ورقها در طبقات و در موقعیت مناسب )6
یات  پخش و تثبیت ورقهاي عرشه فوالدي مطابق نقشه هاي کارگاهی و جزئ )7

 اجرائی استاندارد
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 یه و جوشکاري گل میخهاي برشگیر بر اساس طرح پروژهته )8
 تمیزکاري سقف و اجراي میلگردهاي اصلی پروژه )9

 بتن بند دور داکتها  نصب )10
 و میلگردهاي تقویتی در صورت نیازاجراي مسلح کننده  بتن  )11
 بتن ریزي و تراز کردن سطح بتن )12
 عمل آوري بتن )13

 تهیه نقشه هاي کارگاهی

است بر روي نقشه هاي پالن تیرریزي طبقات نقشه الزم برش جهت تهیه جدول 
کارگاهی چیدمان ورقهاي عرشه تهیه گردد. در این نقشه کارگاهی بایستی حدود پوشش 

 معماري طبقات رعایت گردیده و محل کلیه بازشوها به طور دقیق مشخص شده باشد.

 پذیر می باشد: سه حالت زیر امکان ایجاد بازشوها در سقف هاي عرشه فوالدي معموالً در

بوده و به طور معمول  mm 300: ابعاد این بازشوها کمتر از  بازشوهاي کوچک -1
نیازي به تقویت اضافی در دور آنها وجود ندارد . این بازشو حتی پس از گیرش 

 بتن نیز می تواند با برش بتن و ورقهاي عرشه ایجاد گردند.

میلیمتر بوده و  700و  300: ابعاد این بازشو ها بین  بازشوهاي متوسط -2
 ها بایستی نصب گردند.نمیلگردهاي تقویتی در دور آ

میلیمتر است و در این حالت  700: ابعاد این بازشوها بزرگتر از  بازشوهاي بزرگ -3
 با تیرریزي مناسب در دور آنها بایستی ایستایی الزم ایجاد گردد.

و با مترکشی فاصله  پس از تهیه نقشه کارگاهی ابعاد و تعداد آنها در محل پروژه
تیرها و ستونها کنترل می گردد. و در صورت نیاز اصالحات الزم انجام و نقشه 

 کارگاهی نهایی گشته و جهت تولید و اجرا ابالغ می گردد.
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 تهیه جدول برش عرشه هاي فوالدي

بر مبناي نقشه هاي کارگاهی تأیید شده جدول برش ورقها که شامل اطالعاتی نظیر 
ما، محل پروژه، مرحله ارسال، شماره بندیل، نام بندیل، طول و تعداد نام کارفر

 ورقهاي عرشه و مقادیر تجمعی آن مرحله ارسال می باشد تهیه می گردد.

برش داده فرم دهی و مطابق جدول فوق بر اساس گام عرشه انتخابی و ورقهاي عرشه 
طول، تعداد ورقها و شده و با تسمه کشی و چسباندن برگه راهنماي بندیل که شامل 

 محل قرارگیري آنها می باشد آماده بارگیري می گردند.

برش نمونه اي از جدول و جدول شماره دو نمونه اي از نقشه کارگاهی  4-2شکل شماره 
 ورقهاي عرشه نشان می دهد.
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 4-2شکل شماره 
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 4-1جدول شماره 

 93-24 شماره جدول:   تاریخ  :    

 آدرس پروژه : نازي آباد             

 ولید شود.تمیلیمتر فوالد امیرکبیر کاشان  8/0لطفا از ورق با ضخامت            

 تعداد طول کل  
 

 طول
ف نام بسته بندي ورق

ردی
 

  

   (میلیمتر) (متر)  
  38.1 6 6350 

 B 1تا  Aسقف ششم  بین محور 
  

  31.2 6 5200   
  60.0 12 5000   
  38.1 6 6350 

 D 2تا  Bسقف ششم  بین محور 

  
  62.4 12 5200   
  30.9 6 5150   
  90.0 18 5000   
  5.1 2 2550   
  4.6 2 2300   
  4.4 2 2200   
  7.2 6 1200   
  38.1 6 6350 

 Bتا  Aسقف پنجم  بین محور 
 و خرپشته

3 

  
  31.2 6 5200   
  60.0 12 5000   
  27.6 6 4600   
  38.1 6 6350 

 D 4تا  Bسقف پنجم  بین محور 

  
  62.4 12 5200   
  30.9 6 5150   
  90.0 18 5000   
  5.1 2 2550   
  4.6 2 2300   
  4.4 2 2200   
  7.2 6 1200   

   جمع کل 162 771.6  
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 عرشه فوالديع اطانواع مق

خواص هندسی عرشه هاي فوالدي مرکب متفاوت بوده و هر تولید کننده با رعایت 
اندارد می تواند ابعاد مختلفی را انتخاب و تولید نماید. ارتفاع، عرض کنگره تضوابط اس

شکل نقش ها اختیاري بوده ولی رعایت ضوابط استانداردها و  و نوع  محل خم ها ها،
 اطمینان از عملکرد مناسب آنها در شرایط گوناگون الزامی است.

ولی  .انتخاب شکل و ارتفاع ( یا گام عرشه ) توسط مهندس طراح سازه انجام میگیرد
اري پروژه گام عرشه بر اساس محاسبات فصل دوم و شرایط بارگذاري و بهره برد

میتواند تغییر یافته و مطابق خواسته کارفرما بر اساس گام جدید عرشه هاي فوالدي 
 تولید گردد.

میلیمتر  75و  50گام عرشه هاي فوالدي مرکب به ترتیب حداقل و حداکثر ارتفاع 
  میلیمتر می باشند. 75و  70، 60است ولی گامهاي معمول در صنعت ساختمان 

است که هرچه گام عرشه هاي فوالدي بیشتر می گردد ظرفیت باربري قابل ذکر 
 طولی آنها نیز افزایش می یابد.

میلیمتر به دالیل زیر  60گام  ،بنا به اذعان بسیاري از تولید کنندگان و مهندسان
 طع براي عرشه هاي فوالدي می باشد :مق ترین اقتصادي

 کمتر بودن وزن ورق گالوانیزه مصرفی -1

 حجم بتن مصرفی کمتر شدن -2

 کوتاهتر هاي برشگیر میخ استفاده از گلنیاز به  -3

 هزینه اجراي آن را کاهش می دهد. ،موارد فوق عالوه بر کمتر کردن وزن سقف

 نشان داده شده است. 4-2برخی مقاطع معمول عرشه هاي فوالدي در شکل شماره 
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 4-3شکل 
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 4-3ادامه شکل 
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 4-3ادامه شکل 
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 سقف هاي عرشه فوالدي
 

تولیدکنندگان عرشه هاي فوالدي موظف به ارائه خواص هندسی مقاطع تولیدي به 
تفکیک ضخامتهاي مختلف هستند تا مهندس طراح سازه بر اساس آنها و بارگذاري سازه 

 پروژه بتواند شکل و ضخامت عرشه هاي تعیین نماید.
می کنند که در آنها البته تولیدکنندگان عرشه هاي فوالدي معموال جداولی را ارائه 

ظرفیت باربري طولی عرشه ها بر اساس بارگذاري هاي معمول و ضخامت هاي عرشه 
نشان داده می شود. مهندسین طراح بر مبناي جداول فوق پالن تیرریزي سازه را تهیه 

 می کنند.
معموال تولیدکنندگان عرشه هاي فوالدي، نرم افزارهاي خاص طراحی تهیه میکنند که 

 قیق سقف هاي عرشه فوالدي تولیدي با استفاده از آنها انجام می شود.طراحی د
نمونه اي از جداول خواص هندسی و ظرفیت باربري طولی یک مقطع عرشه فوالدي در 

 ذیل ارائه شده است.

 4-4شکل 

 
D60  Section -PG 
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4-4ادامه شکل 
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 تولید عرشه هاي فوالدي

فوالدي به صورت رول با عرض هاي هاي ورقهاي گالوانیزه مورد نیاز جهت تولید عرشه 
میلیمتر متفاوت  20/1تا   7/0ضخامت ورقها معموالً بین  بوده ومیلیمتر  1250و  1000

 1250و با عرض  8/0می باشند. ولی معمولترین و پرمصرف ترین ابعاد ورق با ضخامت 
 معروف است.بلند  80ح بازار آهن به میلیمتر می باشد که در اصطال

تولید کنندگان داخلی این ورقها کارخانجات فوالد امیرکبیر کاشان، هفت الماس قزوین، 
و ورقهاي تولیدي کشورهاي هند، قزاقستان و  فوالد شهرکرد و فوالد سمنان می باشند.

 چین نیز در بازار قابل تهیه می باشند.

ه از دستگاه رول فرمینگ اتوماتیک انجام می شود که ورقهاي عرشه فوالدي با استفاد
طول آن با توجه به شکل عرشه و تعداد ایستگاههاي فرمدهی متفاوت می باشد. سرعت 

متر در دقیقه می باشد و می توانند روزانه تا حداقل  8-12فرمدهی این دستگاهها معموالً 
 متر طول عرشه تولید نمایند. 2500

یک  و تن 10ها شامل یک دستگاه رول گیر با ظرفیت حداقل  خط تولید فرمدهی عرشه
گیوتین در انتهاي آن می باشد که توسط یک  اامکان برش ورق ب دستگاه رول فرمینگ با

اطالعات و لیست برش به آن وارد شده و با کنترل موردي کاربر  PLCدستگاه الکترونیکی 
 دهی عرشه انجام می گردد.مفر

شینگ و پرکننده تیرها یک دستگاه قیچی سبک با امکان برش جهت تولید ورقهاي فال
متري کافی بوده و در صورت نیاز به  2و یک دستگاه خم کن  mm 2ورقهاي تا ضخامت 

البته با  سوراخکاري لبه آنها یک دستگاه دریل ستونی نیز به موارد فوق اضافه می گردد.
با دستگاه رول فرمینگ اتوماتیک  توجه به سلیقه تولید کنندگان، ورقهاي فوق می تواند

 نیز تولید شود.
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 بندیل کردن ورقهاي عرشه فوالدي

      بندیل ورقهاي عرشه  و هدف از این بخش ارائه راهنمایی الزم در مورد بسته بندي
می باشد. در این راهنما توصیه هایی ارائه شده است که اگر رعایت گردد پرسنل نصب در 

 و تالش می توانند ورقهاي عرشه را در پروژه پخش و نصب نمایند. حداقل زمان

تمام ورقهاي عرشه بایستی حداقل تفاوت طولی را نسبت به ورقهاي مجاور  .1
داشته باشند. پرسنل نصب نبایستی مجبور شوند که ورقهاي عرشه را در مسافت 

در یک زیاد بر روي سازه حمل نمایند و ورقهاي عرشه طبقات مختلف نبایستی 
 بندیل قرار گیرند.

تنوع طول ورقهاي عرشه بایستی به حداقل رسانده شود و این کار کمک        .2
 می کند که ورقها در هنگام حمل آسیب نبینند.

کیلوگرم تجاوز ننماید. این یک  2000بایستی سعی گردد که وزن بندیل ها از  .3
 وزن ایده آل براي جابجایی آنها با جرثقیل می باشد.

اي عرشه کوچک در صورت بندیل شدن با ورقهاي بزرگ باعث رساندن ورقه .4
 آسیب به آنها می شوند و بایستی از این کار پرهیز گردد.

عدد می باشد. کم بودن تعداد ورقها  12تا  10حداقل تعداد ورقهاي یک بندیل  .5
 بسته بندي و بندیل کردن آنها را دچار مشکل می سازد.

 یح تبدیل کردن ورقها را نشان می دهند.نحوه صح 4-7تا  4-4تصاویر 
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 بندیل کردن ایده آل براي کارگاه، حمل و نصب -4-5شکل 

 

 
بندیلهاي شبیه این مورد بایستی به حداقل برسد اگرچه در گاهی موارد  -4-6شکل 

ضروري به نظر می رسد. این نوع بندیل کردن براي حمل بسیار سخت و بیشتر از آن در 
 دسته بندي ورق در محل پروژه مشکل می باشد.هنگام 

 

 
از این نوع بندیل کردن صرف نظر نمایید چند شیت ورق زیر بندیل در  -4-7شکل 

 هنگام حمل و یا هنگام کار در محل پروژه آسیب خواهند دید.
 

 
قرار دادن چند شیت ورق کوتاه در باالي بندیل سبب صدمه کمتري نسبت  -4-8شکل 

 خواهد شد. به حالت قبل
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 مراحل نصب عرشه

به دلیل مالحظات پروژه ممکن است الزم باشد که ورقهاي عرشه در چند مرحله به محل 
 پروژه ارسال گردد. این کار می تواند به دالیل زیر انجام شود :

 ابعاد ساختمان •
 فاصله ستونها در ساختمان •
 ظرفیت و ابعاد جرثقیل •
 محل قرار گیري جرثقیل •
 محدودیتهاي نگهداري ورق در پروژه •
 محدودیت به دلیل زمان و سطح کار آماده •

در این حالت، تقسیم ورقهاي عرشه در هر طبقه براساس مالحظات پروژه انجام شده و به 
تولید کننده ورق ابالغ می گردد. مراحل تقسیم بندي و ارسال ورقها بایستی از قبل در 

ه باشد. این کار ممکن است هزینه اضافی را به تولید نقشه هاي چیدمان ورق مشخص شد
 ورق عرشه تحمیل نماید.

 در تعیین مراحل اجرا مالحظات زیر بایستی رعایت گردد:
 متر مربع می باشد. 2500تا  1000مساحت مناسب در هر مرحله نصب بین  •
 مراحل اجرا بایستی با حداکثر ظرفیت حمل ورق طراحی گردد.  •

کننده دیگري همانند زیر نیز می توانند در تعیین مراحل ارسال ورق تأثیر عوامل محدود 
 گذار باشند:

 ظرفیت مجاز وزنی خودروي حمل ورق •
 تعداد کل مجاز بندیل ها در هر خودرو •
 ارتفاع و وزن بندیل ها •
 محدودیت جابجایی مصالح در کارگاه فرمدهی •
 مالحظات بسته بندي بندیلها •
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 و تثبیت ورقهاي عرشه فوالدي پخشجاگذاري، 

بندیلهاي ورقهاي عرشه پس از بارگیري به محل پروژه حمل شده و در پاي کار 
تخلیه می گردند. این بندیل با توجه به برگه راهنماي روي آنها توسط جرثقیل 

 مناسب در طبقه و محل مربوطه جاگذاري می گردند.

 

 

مطابق نقشه ها ي کارگاهی ورقهاي عرشه بر روي طبقه پخش شده و پس از برش کاري 
برش ورقها نبایستی به صورت گرم انجام شود. هاي الزم در محل خود تثبیت می گردند. 

 چون باعث صدمه زدن به پوشش گالوانیزه عرشه ها می گردد.

ی) و یا جوش مطابق ضوابط تثبیت ورقها با استفاده از اتصاالت مکانیکی (میخ و چاشن
استاندارد بایستی انجام شود. پخش ورقها به نحوي باید انجام شود که امکان جوشکاري 
گل میخهاي برشگیر بر روي تمام تیرهاي اصلی و فرعی وجود داشته باشد. این امر گاهی 
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الزم  تاج ورقهایی که بر روي بال تیرها قرار می گیرند میسر می شود که جزئیات یدنبا بر
 براي این کار در بخش جزئیات اجرایی استاندارد ارائه شده است.
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پس از پخش و تثبیت ورقها لبه هاي طولی ورقها بوسیله پیچ و یا پانچ نر ومادگی 
 5/1عرشه ها به یکدیگر افصال می یابند. این کار براي عرشه هاي با طول کمتر از 

 متر ضرورت ندارد.

 
 گل میخهاي برشگیرو کنترل جوشکاري 

مهندس طراح سازه تعداد، فاصله و قطر گل میخهاي برشگیر را تعیین نموده و 
 از روشهاي مورد تأیید می باشد. پیمانکار موظف به اجراي آنها با استفاده از یکی

یکی از بهترین مزایاي سقفهاي عرشه فوالدي آن است که برشگیرهاي سنتی نظیر 
    نبشی و ناودان حذف گردیده و از گل میخهاي برشگیر مطابق با استاندارد هاي 
بین المللی در آن استفاده می گردد. جوشکاري این گل میخها با استفاده از 

کیفیت و سرعت باال انجام  ) باStud Welderولدر ( دستگاههاي مخصوص استاد
 می شود.

با تنظیم صحیح دستگاه و رعایت اصول درست جوشکاري حرارت باالي تولید شده 
ورقهاي عرشه، قسمتی از گل میخ و سطحی از فلز تکیه گاه را ذوب نموده و حوضچه 

گردد. قرارگیري گل میخ در این حوضچه و سرد شدن آن می ایجاد مناسبی مذاب 
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ملی را ایجاد می نماید که تمام سطح نوك گل میخ ها به طور کامل جوش نفوذي کا
 درجه به تیر تکیه گاه جوش می شوند. 360و 

 

به عنوان قاعده کلی، طول گل میخ ها پس از جوشکاري نبایستی با طول اسمی آن 
بیش از یک میلیمتر تفاوت داشته باشد. کوتاه شدن طول گل میخ پس از جوشکاري 

ي باال و زیاد شدن آن به علت کم بودن انرژي در هنگام جوشکاري می به دلیل انرژ
 باشد.
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موارد زیر در کنترل کیفی گل میخهاي برشگیر  AWSD1.1بر مبناي استاندارد 
 بایستی مد نظر قرار گیرد :

تجهیزات  هندسه گل میخها باید براي انجام جوش قوس الکتریکی به وسیله )1
باشد. مشخصات گل میخ هاي سر پهن در  اتوماتیک خاص این کار مناسب

 شکل شماره سه نشان داده شده است.

تولید و پرداخت گل میخ می تواند توسط عملیات حرارتی، تورد و یا ماشین  )2
کاري انجام گیرد. گل میخ تولید شده باید داراي خواص و کیفیت یکنواخت 

تابیدگی،  )، پلیسه، شکاف، ترك،Over Lapبوده و عاري از هرگونه لوچه (
خمیدگی و یا ناپیوستگیهاي مضر دیگر باشد. ترکهاي شعاعی در کله گل 
میخ به شرطی که از نصف فاصله محیط کله تا تنه گل میخ بزرگتر نباشد، 

 مورد قبول بوده و باعث رد قطعه نخواهد بود.

گل میخها باید داراي روکش مناسب به منظور پایداري قوس و جلوگیري از  )3
 در حین جوشکاري باشند.اکسیداسیون 

خصات استاندارد شگل میخها باید از جنس میله هاي سرد کشیده طبق م )4
ASTM A108 .باشند 

براي هر گل میخ بایستی از یک پوشش قوس الکتریکی از جنس سرامیک  )5
و باید به زور  مقاوم در برابر حرارت ویا هر  ماده مناسب دیگر استفاده شود.

 کامل خشک باشد.

،  mm 19در صورت استفاده از جوش گوشه براي گل میخهاي با قطر  )6
 می باشد. mm 8حداقل اندازه جوش 
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 ابعاد و رواداري مجاز گل میخهاي برشگیر  -4-9شکل شماره 

  ابعاد بر حسب میلیمتر
 حداقل ضخامت کله

( T ) 
 قطر کله
( H ) 

 رواداري طول
( L ) 

 قطر تنه 
( C ) 

7.1 25.4  0.4−
+   1.6−

+  +0.00 12.7 -0.25 

7.1 31.7  0.4−
+   1.6−

+  +0.00 15.9 -0.25 

9.5 31.7  0.4−
+   1.6−

+  +0.00 19.0 -0.38 

9.5 34.9  0.4−
+   1.6−

+  +0.00 22.1 -0.38 
 

 
آوري جوشکاري خودکار : در این روش گل میخها بایستی با یک  فن )7

دستگاه خودکار جوشکاري گل میخ که متصل به یک منبع تغذیه مناسب 
جریان مستقیم برق می باشد به نحوي که الکترود به قطب منفی متصل 
باشد جوشکاري گردد. ولتاژ جوشکاري، جریان، زمان و تنظیم تپانچه براي 

دن گل میخ بایستی بر اساس تجربه هاي قبلی، توصیه هاي برداشتن و کوبی
سازندگان گل میخ و دستگاه و یا هردو تنظیم باشد. به عنوان راهنما 
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توصیه هاي اجرایی  ANSI/AWS C5.4بایستی همچنین از استاندارد 
 جوشکاري گل میخ استفاده نمود.

 
ین انتقال در مقاطع مختلط فوالد و بتن و براي تام Bگل میخهاي نوع  )8

 Fu  (420برش به کار می روند باید داراي حداقل مقاومت کششی ( 

N/mm2  ا برآورده نمایند.ر 4-3و محدودیتها و ضوابط جدول شماره 

 خواص مکانیکی گل میخها -4-3جدول شماره 

  Bنوع 
420 N/mm2  ) حداقل مقاومت کششیFu ( 

 
325 N/mm2 

 ) Fyحداقل مقاومت تسلیم ( 
 % 2کرنش 

 افزایش طول نسبی % 20حداقل 
 میلیمتر 50در  

 میزان کاهش سطح % 50حداقل 
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گل میخهایی که از میان عرشه هاي فوالدي جوشکاري می شوند بر اساس  )9
الزامات آزمایش مربوطه تعداد ده نمونه آن بایستی با استفاده از حداقل 

ترین آنها یکی از روشهاي خمش، پیچش یا کشش آزمایش شوند که ساده 
 آزمایش خمش به شرح زیر می باشد.

درجه  30گل میخها بایستی با یکی از روشهاي خمش تا  آزمایش خمش :

را د یا اینکه گل میخها نشومی در جهات مختلف تا مرحله شکست آزمایش 
. در هر حال جهت تأیید می کننددرجه نسبت به محور اولیه خم  90تا 

درجه خم شده و شکست در ناحیه  90 صالحیت جوش، گل میخ بایستی تا
فلز پایه و یا میله گل میخ اتفاق افتاده و در ناحیه جوش شکستی اتفاق 
نیافتد. این آزمایش می تواند با استفاده از پتک یا قراردادن یک لوله تو 

 10خالی برروي گل میخ و خم کردن آن انجام گیرد. در درجه حرارت زیر 
میخها ترجیحاً بایستی به صورت بارگذاري  درجه سانتیگراد خم کردن گل
 آهسته و پیوسته صورت گیرد.

بقیه گل میخها تحت بازرسی چشمی قرار :  حد قبول خمش گل میخ )10
گل میخهاي درجه آنها خم نمود.  15گرفته در صورت نیاز می توان تا زاویه 

خم شده اي که هیچ گونه عالمتی از شکست نداشته باشند قابل قبول بوده 
بایستی همانطور خم شده رها شوند. تمام خم کردن ها و صاف کردن ها و 

 بایستی بدون اعمال حرارت باشد.

درجه جوش  360شرایط مردودي : اگر در بازرسی چشمی گل میخها تمام  )11
یکنواخت نشده باشد یا در آزمایش هاي مخرب، شکست در ناحیه جوش 

صالح گردد و دو نمونه بایستی اجوشکاري هر گل میخ اتفاق بیافتد، روش 
گل میخ دیگر بایستی به قطعه جدا و یا به عضو اصلی جوش شده و مورد 
آزمایش قرار گیرد. اگر هریک از دو نمونه گل میخ مردود شود، بایستی 
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جوشکاري اضافه ادامه یافته تا جایی که آزمایش دو نمونه گل میخ متوالی 
 نتایج رضایت بخشی را نشان دهد.
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درجه کامل جوشکاري  360تعمیر گل میخها: گل میخهایی که به طور  )12
نشده است را به انتخاب پیمانکار می توان با اضافه نمودن حداقل جوش 
گوشه در نواحی جوش نشده تعمیر نمود. جوش تعمیري بایستی حداقل 

 میلیمتر از دو طرف عدم پیوستگی تحت تعمیر ادامه یابد. 10

 وم کند که گل میخ با جوشکاري تعمیر شده است، اگر بازرسی چشمی معل )13

درجه نسبت به محور اولیه قرار  15بایستی تحت آزمایش خمش با زاویه 
درجه کامل  360گیرد. جهت خم کردن براي گل میخهایی که به طور 

جوش نشده است بایستی در جهت خالف ناحیه اي باشد که عدم پیوستگی 
 در جوش وجود دارد.

 
 

طولی و عرضی برشگیرها از یکدیگر و همچنین فاصله آنها از لبه فواصل   )14
 بال تیر نسبت به آنچه که در نقشه ها نشان داده شده می تواند حداکثر

25 mm  مغایرت داشته باشد. حداقل فاصله لبه پایه گل میخ از لبه بال
 mm 38بوده و نبایستی از  mm 3عالوه  تیر، مساوي قطر گل میخ به

 .کمتر باشد
ن مدفون می شوند حلقه سرامیکی در مورد گل میخ هایی که در داخل بت )15

 شکسته و برداشته شوند. باید
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 مسلح کردن بتن

 ،بتن ریزي سقفاز پس از تثبیت عرشه ها و جوشکاري گل میخهاي برشگیر و قبل 
 مسلح کننده هاي الزم براي موارد زیر بایستی اجرا گردد :

الیاف فوالدي یا پلیمري جهت کنترل ترکهاي اجراي میلگرد، مش آماده،  -1
 حرارتی

 نصب میلگردهاي مقاوم در نقاط لنگر منفی -2
 گذاشتن میلگردهاي تقویتی دور بازشوها -3
 اجراي میلگردهاي الزم از طراحی حریق -4
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 اجراي بتن

بتن ریزي سقفهاي مرکب عرشه فوالدي بدلیل عدم نیاز به شمع بندي می توانند براي 
عمل آوري آن بایستی  اجرا و طرح مخلوط بتن، زمان انجام شود. مختلف دریکطبقات 

 رعایت موارد زیر ضروري می باشد.گیرد و مطابق ضوابط استاندارد هاي معتبر انجام 
ه داخل ت نیاز ) بایستی قبل از پمپ بتن بالیاف فوالدي یا پلیمري (در صور •

با بتن و بدست آمدن یک جهت مخلوط شدن  میکسر اضافه شده و فرصت کافی
 مخلوط یکنواخت به آن داده شود .

معموال استفاده از فوق روان بدلیل سفت شدن بتن در صورت استفاده از الیاف،  •
 ارایی بتن ضروري می باشد.کننده جهت باال بردن ک

 کمتر باشد. MPa 21مقاومت مشخصه بتن نبایستی از  •
 اید.تجاوز نم mm 20قطر سنگدانه ها نبایستی از  •
ارتفاع نازل بتن از روي سقف به حدي زیاد نباشد که باعث وارد شدن ضربه به  •

 عرشه ها گردد.
  در وسط طول دهانه ، به خصوص از انباشته شدن بتن بر روي یک عرشه  •

 عرشه ها پرهیز گردد .
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تجمع افراد اجرایی بر روي یک یا دو عرشه محدود نشده و نفرات مربوط به  •
 تسطیح بتن به ترتیب و پشت سر هم کار خود را انجام دهند.پخش و  -پمپ

 بتن ریزي دهانه هاي طره نبایستی قبل از دهانه مجاور انجام شود . •
کمتر از مقدار طرح  و نبایستیبوده ضخامت بتن بر روي عرشه ها یکنواخت  •

 .باشد
عمل آوردن بتن مطابق ضوابط استاندارد و بر مبناي شرایط محیطی طرح و  •

 وط بتن انجام شود.مخل
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 ضمیمه یک

 جزئیات اجرائی استاندارد سقف هاي عرشه فوالدي
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 مراجع و کارهاي آتی: ششم فصل 
 

 : مراجع

 فوالدي آمریکا                عرشهسقف هاي مرکب استاندارد راهنماي طراحی  -1

ANSI/SDI – C-2011 Standard for Composite Steel Floor Deck-
Slabs 

                          استاندارد جزئیات اجرایی مرکز عرشه هاي فوالدي آمریکا    -2

SDI/SPD2 – Standard Practice Details 
 طرح و اجراي ساختمانهاي فوالدي -مبحث دهم مقررات ملی ساختمان -3

   AWS D 1.1 آمریکا استاندارد جوشکاري ساختمانی -4

معاونت برنامه ریزي و  228نشریه شماره آیین نامه جوشکاري ساختمان ایران  -5
 نظارت راهبردي رئیس جمهور

 ( Padab Deck )  کارخانه رول فرمینگ پاداب دك  -6

  www.PadabGostar.comب گستر آپروژه هاي اجرایی شرکت پاد -7
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 سقف هاي عرشه فوالدي
 

 : باشندترجمه و تدوین و مراجعی که در دست تهیه می 
 

  SDI   راهنماي اجرایی عرشه هاي فوالدي مرکز -1
SDI/MOC2 – Manual of Construction With Steel Deck 

  SDIراهنماي طراحی دیافراگم مرکز  -2
SDI/DDMO3- Diaphragm Design Manual 

 SDIآزمایشات استاندارد سقفهاي مرکب عرشه فوالدي مرکز  -3

SDI/T-CD- Test Standard For Composite Steel Deck- Slab 
 استاندارد مشخصات ورقهاي گالوانیزه سازه اي  -4

ASTM A653 (A653M)-Structural Sheet Galvanized Deck 
 استاندارد طراحی عرشه هاي مرکب فوالدي کشور انگلستان -5

BS5950 –Structural Use Of Steel Work In Building 
Part4 – Code Of Practice For Design Of Composite Slab With 
Profiled Steel Sheeting 
Part 6 –Code Of Practice For Design Of Light Gauge Profiled Steel 
Sheeting 
Part 8 –Code Of Practice For Fire Resistant Design 
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