
 مقایسه اجمالی سقف تیرچه بلوک با سقف یوبوت 

سقف تیرچه بلوک، بدنبال راهکارِ حذف حجم بتن اضافی و سبک سازی سقف، ایجاد شد. در ساخت این سقف   

هایی مثل محدودیت دهانه و  اما محدودیت  .شودساختمانی، از تیرچه، بلوکِ پرکننده، بتن و میلگرد استفاده می 

  .های جایگزین بیفتند این سقف، باعث شد تا فعالین صنعت، به فکر تکنولوژی  وزن بار مرده 

های مطلوب این  و تیرچه بلوک و بررسی مزایا یوبوت، میتوان یوبوت را یکی از گزینه  سقف یوبوت با مقایسه 

 .جایگزینی برآورد کرد

 

  

های  های یوبوت و همچنین جانشکل، )دو دال در باال و پایین بلوک  I سقف یوبوت، با داشتن مقطع  •

وه بر مقاومت در برابر زلزله، مزیت کاهش  کند. در نتیجه، عالمتعامد (، سقفی با صلبیت باال را ایجاد می 

 .شودارتعاش هم به سازه اضافه می 

 

http://uboot.in/


تفاده از  متر را دارد، این در حالیست که برای اس   ۲۰های بلند، تا  سقف یوبوت، قابلیت پوشش دهانه  •

متر و یا پوشش بارهایی مانند پارکینگ، نیاز به تیرچه دوبل   ۷٫۵های بیش از تیرچه بلوک، در دهانه 

های اجرایی بوده و سقف تیرچه بلوک، عمال قابلیت استفاده در  بوده و این اقدانو افزایش هزینه 

 .های بلند را ندارددهانه 

،  سقف یوبوت آویز تیرهای سقف یوبوت، نسبت به تیرچه بلوک، بسیار کمتر است، در نتیجه ضخامت •

 .کمتر از سقف تیرچه بلوک است

ف  به دلیل وجود تیرهای آویزدار در سقف تیرچه بلوک، اجرای سقف کاذب ضروری است، ولی سق •

 .آورد که نیازی به استفاده از سقف کاذب نداردیوبوت، سقف صافی را به وجود می 

توان یک طبقه از سازه را اجرا  روز می  ۲۰تا  ۱۵سرعت اجرا، در هر دو سقف یکسان است و تقریبا هر •

 .کرد

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

 .شودانتشار آتش جلوگیری می 

های تو خالی در داخل بتن ایجاد میشود که این مسئله باعث ایجاد  بعلت ساختار سقف یوبوت، بلوک  •

 .شودعایق صوتی و حرارتی بسیار مناسب در سقف ساختمان می

 

http://uboot.in/%db%8c%d9%88%d8%a8%d9%88%d8%aa/

