
 مقایسه اجمالی سقف تیردال با سقف یوبوت 

های متداول در صنعت ساختمان است، اما حجم باالی مصالح مصرفی  در حال حاضر، سقف تیردال یکی از سقف 

 .گذاردهای نوین همچون یوبوت را باز می ه به سقف بندی، جای توج و قالب 

های باربر و دال یکپارچه بتنی، با ضخامت کم تشکیل شده. این سقف قابلیت طراحی و  سقف تیردال، از تیرک 

 .ها )بسته به کاربرد( داردهای مختلف، با فواصل و ارتفاع تیرک اجرا را در دهانه 

هایی از مقطع کششی حذف  ر مصرف بتن و در نتیجه کاهش وزن، بخش جویی د، برای صرفه در این نوع از سقف 

  .شودهایی که آرماتورگذاری شده، حفظ می شود. بنابراین فقط بخش می 

های مشابه )کوبیاکس(، کاهش  در ضمنِ کاهش مصرف بتن، میزان میلگرد مصرفی هم نسبت به نسل قبلیِ سقف 

 .دهد های اجرایی رخ می ای در هزینه حظه جویی قابل مالکند و در نتیجه، صرفه پیدا می

مقایسه دو سقف تیردال و یوبوت در ادامه این مقاله، دلیل ارجحیتِ سقف یوبوت نسبت به تیردال در صنعت  

 .کند ساختمانی را آشکار می 

  

    

  

 .ردو سقف تیردال، توانایی اجرای سازه با دهانه بلند وجود دا سقف یوبوت در هر دو سیستم  •

بندی دال تخت است با این تفاوت که، در اجرای سقف  بندی سقف در سیستم یوبوت، همانند قالب قالب •

بندی سقف یوبوت نسبت به سقف تیردال، هزینه  شود و در نتیجه، قالب یوبوت، تیرهای فرعی حذف می

 .بسیار کمتری برای پیمانکار دارد

http://uboot.in/


بندی،  سقف تیردال، عالوه بر افزایش حجم و هزینه قالب به دلیل وجود تیرهای اصلی و فرعی آویزدار در  •

انجامد، ضمن اینکه، بخش زیرین سقف تیر دال، حتما  سرعت اجرا نیز کم بوده و اتمام پروژه به طول می 

 .باید با استفاده از سقف کاذب پوشانده شود

ومتر باشد و در  سقف یوبوت، ضخامت بتن بیشتری دارد و این باعث شده تا سقف در مقابل آتش مقا •

 .نتیجه، از انتشار آتش در کل ساختمان، جلوگیری شود

شود، این مسئله باعث بروز  های تو خالی در داخل بتن ایجاد می بعلت ساختار سقف یوبوت، بلوک  •

 .شودخاصیت عایق صوتی و حرارتی بسیار باال در سقف ساختمان می 

 


