
  یعرشه فوالد یسقف ها

 

 یفوالد یهاهستند که با استفاده از دو عنصر ورق  ییها سقف یعرشه فوالد یها سقف

ها مورد استفاده نوع سقف نیکه در ا رهایو برش گ یشکل تحتان یاذوزنقه  زهیگالوان

و بتن  یو البته با استفاده از آرماتوربند شودیم زیها متما سقف ریاز سا ردیگیقرار م

 سقف یاصل یها. از بخششودینوع سقف اجرا م نیا ،یالدورق فو نیا یبر رو  یزیر

 یاصل یرهایت نیدر ب ازیمورد ن یفرع یرهایبه ت دی با یعرشه فوالد تیکامپوز یها

 .باشد متریسانت ۷٫۵تا  ۵ نیب یستیبا یفوالد یهاسازه اشاره نمود. ارتفاع عرشه

 :ایمزا

به شمع  ازیعدم ن -سقف ها  یاجرا زمان ٪۵۰از  شیبکاهش نوع ؛  نیتر عی: سرسرعت

 همزمان چند سقف یزیامکان بتن ر -نصب آسان  - یگذار

 یکارگاه یها نهیاسکلت و هز یاجرا یها نهی: کاهش هز یاقتصاد ی صرفه

متداول در اسکلت  یسقف ها زینوع سقف نسبت به سا نیسبک بودن : وزن کمتر ا

 ی فوالد

 یتوجه به ضخامت ها منعطف با یباال ، طراح یبودن : عملکرد با مقاومت کشش مدرن

به سقف کاذب ، کاهش  ازیبدون ن یطبقات یها نگیجهت پارک بایز یرنمایز مختلف

 ی و طوالن دیارتعاشات سقف ، عمر مف

 یاستفاده به عنوان قالب دائم -نگام زلزله آوار ه زشی: عدم ریمنیا

 



 : یعرشه فوالد یها سقف مراحل اجرا

 کیپس از انتقال به کارگاه و دپو در  تیکامپوز یدپو و انتقال به طبقات : ورق ها -۱

 کیآالت و تنها با کمک  نیبه ماش  ازیو بدون ن یانسان یرویکوچک ،به کمک ن یفضا

 شود . یت منتقل ممختلف طبقا یباالبر به تراز ها

هستند  یمادگ نر و یها رهیعرشه ها شامل گ نی: ا یفوالد یعرشه ها یجا گذار -۲

 نیشوند و پس از ا یچفت م گریکدیماهر در  مهین یانسان یوریتوسط ن یراحته که ب

شود و سرعت کار به طرز قابل مالحظه  یساده م اریمرحله ، رفت وامد در طبقات بس

 . ابدی یم شیافزا یا

قرار گرفته  رهایت یبررو یفوالد یکه عرشه ها ی: در محل خیو گل م لگردینصب م -۳

عمل باعث کاهش وزن   نیشود و ا یاستفاده م خیدو ، از گل م نیاتصال ا یاند، برا

 شود . یم یمصرف یفوالد یرهایت

شود ، ضخامت کم دال و  یانجام م یزی، بتن ر لگردهایتصال م: پس از ا یزیبتن ر -۴

  شود یهوا و ساده تر شدن عمل م عیسطح صفحات موجب خروج سر یکنواختی

چند  یطبقات ساختمان ها هیدر کل یزیسقف و بتن ر یامکان اجرا ستمیس  نیدر ا

 باشد . یزمان قابل انجام م کی طبقه در 


