
 مقایسه اجمالی سقف تیرچه کرومیت با سقف یوبوت

های جدید از سقف  همزمان با رشد صنعت ساختمان و لزوم همپایی صاحبین صنعت با تقاضای بازار، در نسل

ها، سقف تیرچه کرومیت بود که با ساختار خود،  های بیشتری بارز شد، از جمله این خالقیتساختمان خالقیت

ها، آمد. این تیرچه انبر به حساب می بندی پرهزینه و زمجایگزین مناسبی برای سقف متداول تیرچه بلوک با شمع 

احتیاجی به شمع بندی نداشتند و ایستایی خود به خود آنها، بار اضافی هزینه، کار و زمان را از دوش پیمانکاران 

 .برداشت

شود و برای  های فوالدی با جان باز و ترکیب با بتن استفاده می های سقف تیرچه کرومیت، از تیرچه در سیستم 

های ثابت، کامپوزیت، فوم و یا هر پرکننده سبک  های سقف کرومیت، از قالبای خالی بین سیستمپر کردن فض

  تازیکه  مدتی  داشت،  خود  از  پیش هاینسل به  نسبت که   خوبی مزایای  با سقف این شود.دیگر، استفاده می 

یوبوت، میدان رقابت،   هایسقف  ظهور و  تکنولوژی  رشد  با  اینکه تا بود  هم  ایران در ساختمان صنعت میادین

 .اندکی بر سقف تیرچه کرومیت تنگ شد 

های عظیم تبدیل شود.  های مطلوب سقف یوبوت، باعث شد تا این سقف، به گزینه اول پیمانکاران پروژه ویژگی 

 .شوددر ادامه این مقاله، به بررسی اجمالی نقاط قوت یوبوت، نسبت به سقف کرومیت اشاره می 

    

  

های ، به اجرای سقف کاذب نیاز است، چرا که در دهانه سقف تیردال در سقف تیرچه کرومیت، همانند  •

تفاده از سقف کاذب، پوشش  شود و الزم است این فضا با اس های آویزدار استفاده می بلند، از تیر و تیرچه 

 .داده شود 

متر، از سیستم سقف تیرچه کرومیت استفاده شود، این در    ۷٫۵های باالتر از  شود در دهانه توصیه نمی  •

های بسیار  تواند با ضخامت کم، دهانهشکل متعامد، می  I هایحالیست که سقف یوبوت با ایجاد تیرچه 

 .بلند را تحت پوشش قرار دهد 

https://uboot.in/%d9%85%d9%82%d8%a7%db%8c%d8%b3%d9%87-%d8%a7%d8%ac%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%b3%d9%82%d9%81-%d8%aa%db%8c%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d8%a7-%db%8c%d9%88%d8%a8%d9%88%d8%aa/


    

 

 .های بلند، صرفه اقتصادی بیشتری داردبنابر آنچه گفته شد، اجرای سقف یوبوت، در دهانه  •

ن ممان اینرسی باال در سقف یوبوت، عالوه بر ایجاد صلبیت زیاد در برابر ارتعاشات، مقاومت  با فراهم شد  •

 .ای مناسبی هم در این سیستم بوجود خواهد آمد لرزه 

 .شودهای توخالی در سقف یوبوت، موجب عایقیت صدا، گرما و ممانعت از گسترش آتش می حفره  •

  


