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 برای دانلود سایر مقاالت رایگان به سایت مراجعه کنید.                             http://civilshow.ir/    گروه آموزشی سیویل شو: 

 قف فوق العاده واسه ساختمان فوالدیس 3

ی!!! یهه  کنهای بتنی داری مطلب منتشر میاز دوستان چند روز پیش گفت: بسه دیگه چقدر راجع به سازهی یک

فهتم  گ : ( م )دقیقا در همین حد حرف گوش کهنم گفتم چش. منم های فوالدی بزارچندتا مطلب هم واسه سازه

 فی کنم.های فوالدی رو بهتون معرتا سقف پرکاربرد سازه3به این نتیجه رسیدم چی بگم چی نگم؟!!! آخرش 

 
 

 اه شاهان تیرچه بلوک:ش -1

ی فهوالدی  هها شهیر پیهر هنهوزم داره حهرف اویهو میزنهه نسهرت بهه پهرو ه         دوس داشته باشین چه نه! این ه چ

جهراش سهادس   اریم کنهار که؟؟؟؟ ههم ا   به نظرتون روزی میرسهه ایهن شهاهکار رو بتهونیم بهز     کل کشور. یعنی 

 های کم کاربرد خوبی داره.هم واسه دهانه
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 :ازه وارد قدرتمند عرشه فوالدت -2

جهواب  وب خه ههای بلنهد رو   واسهه اینکهه دهانهه   حق نگذریم من خیلی دوست دارم ایهن نهوس سهقف رو! نهه     ز ا

 .. فقه  بهه  ه.نه بخهارر اینکهه م هل کوبیهاک  در حمهار مافیها نیسهت!        واسه اینکه اجراس سادس! نه میده! نه 

 من رراحم و رراحی این زیرا به شدن سادس. هاین دییل ک

 

 کامپوزیت :در عرشه فوالدپ -3

ده رمه ن ویهی دو تها تفهاوم    شهریه سهقف ررشهه فوالدیهه چهون بهه شهدم بهه ههم          نوس سقف واقعها پهدر  ین ا

ه متهره  دارن یکی اینکه تیرهای فرری سهقف کامووزیهت سهنتی از هریهر متهره ویهی واسهه ررشهه از ههر سه          

 دی!!!می خواد واسه بتن ریزی ویی در ررشه ورق فوالبندی  امووزیت قایبو دومی اینکه برای ک

 
 

http://civilshow.ir/


 

3 

 برای دانلود سایر مقاالت رایگان به سایت مراجعه کنید.                             http://civilshow.ir/    گروه آموزشی سیویل شو: 

 راضی نیستی؟!ازم ب

-یسهتفاده مه  دو تها رم دیهدم زیهاد ا    :(بابا دوتا سقف دیگهم مهیگم بههت نهری بگهی سهیویل شهو نهامرده        اشه ب

 کنن:

 کرومیتسقف  -1

 دو ررفهدال  -2

 

 گردآورنده:

 های عمرانیکتاب مؤلفمدرس و  میررضا میریحیویمهندس 
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