
 مقایسه اجمالی سقف پیش تنیده و یوبوت

  

دانند، بتن در مقابل فشار بسیار مقاوم است ولی در مقابل کشش، مقاومت  همانطور که تمام فعالین صنعتی می 

چندانی ندارد و با وارد آوردن فشار و در نتیجه کاهش اثر بارهای مرده و زنده میتوان مقاومت در برابر کشش را  

 .گویند   تنیده پیش  تنیدگی در بتنرا، پیش بهبود بخشید. این اعمال تنش ثابت و دائمی در یک عضو بتنی 

های ناشی از لنگر  های کششی و ترک هدف اصلی از ایجاد پیش تنیدگی در یک عضو بتنی، محدود کردن تنش 

خمشی، تحت تاثیر بارهای وارده به عضو بتنی است و بتن پیش تنیده، معموال در عضوهایی که تحت تاثیر  

 .گیرند ار می خمش و کشش هستند، مورد استفاده قر

تنیده است که در کنار صرفه  پذیری از جمله مزایای بتن پیش های دائمی، قابلیت انعطاف وزن کم، نداشتن ترک 

های بهینه در سقف با  اقتصادی نسبت به بتن آرمه، استفاده از این نوع سقف را توجیه میکند، اما بعضی از ویژگی

 .شودها در ادامه ذکر می بخشد. این ویژگی رجحیت می قالب یوبوت، این نوع از سقف را در مواردی ا

    

  

های بلند قابل اجرا هستند، اما مشکل تنیده و یوبوت، در دهانههر دو سیستم سقف پیش  •

 .تنیده در زمینه اجرا و ارتعاش استهای پیش اصلی سقف 

تنیده، های پیش های ساده کارگری قابل اجرا است ولی اجرای سقف سقف یوبوت،توسط اکیپ  •

 .طلبدبه اکیپ متخصص و تجهیزات اجرایی خاص می 

های خود، خیز و ارتعاش را بدون  سقف یوبوت با افزایش فاصله بین تار باال و پایین دال •

تنیده، کند اما در سیستم سقف پیش سنگین کردن سقف، کنترل می افزایش بتن مصرفی و



کیلوگرم ساخته شود و تا حصول مقاومت الزم،  ۴۰۰بتن مورد استفاده در سقف، باید با عیار 

 .شودعملیات اجرا متوقف می 

های بلند، با افزایش ضخامت به منظور کنترل خیز و  تنیده در دهانههای پیش اجرای سازه  •

 .شودقف همراه خواهد بود، این مسئله موجب سنگین شدن سقف می ارتعاش س

شود، در نتیجه، این سقف هم  تنیده، تیرهای آویزدار مشاهده میهای پیش غالبا در سازه  •

 .به اجرای سقف کاذب نیاز دارد تیرچه کرومیت و عرشه فوالدی ، های تیردالسقف مانند

و در نهایت، با مسائل عنوان شده، سیستم سقف یوبوت، از نظر اجرایی و تامین مصالح،  •

 .تنیده استپیش  تر از سیستم سقف مقرون به صرفه
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