
 

  (BubbleDeck)“ سقف بابل دک“

  (BUBBLEDECK): آشنایی با سقف بابل دک

 چیست؟ (BubbleDeck) سقف بابل دک

BubbleDeck ساخته های پیشاست که شامل شبکه حباب دال بتنی روش نوین استفاده از

 .باشددر کارخانه به همراه میلگردهای نگهدارنده می

BubbleDeck ای ندارد و در روش انقالبی برای حذف کردن واقعی بتنی است که کاربرد سازه

 .یابدیانگیزی کاهش مگیرد و بدین وسیله بار مرده ساختمان به طرز شگفتمیان سقف قرار می

های پالستیکی توخالی در میان دال، موجب ایجاد محیط خأل و حذف بتن اضافی استفاده از توپ

 مقاومت کمتر وزن با دال نوع این و دهدمی کاهش را دال کل وزن ٪35میان دال شده و حدود 

 .است دارا معمولی هایسقف با مقایسه در را یکسانی خمشی

گردد و ها را موجب می، افزایش فاصله بین ستونبتن بازیافت باهای پالستیکی قابل تلفیق توپ

ها خواهد های مسکونی، تجاری، اداری و پارکینگپیامدهای بسیار مفیدی در ساخت ساختمان

 .داشت

 :باشدشامل دو روش زیر می (BubbleDeck) تولیدات سقف بابل دک

 شبکه میلگرد و توپ (Reinforcement Module)  

 ساختهشبکه نیمه پیش (Semi Precast Panel)  

  :)Reinforcement Module( و توپ میلگرد مراحل شبکه
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 :محاسبات طراحی و -1

صورت گرفته و شرایط پروژه نظیر حمل و  بابل دک طراحی و محاسبه سازه براساس تکنولوژی

 .امکانات سایت در طراحی مدنظر خواهد گرفت

 :بندیتولید همزمان با اجرا و قالب -2

یا بادبند )در صورت لزوم( و  دیوار برشی روند تولید همزمان با اجرای فونداسیون، ستون و

 .بندی زیر سقف خواهد بودهمچنین قرار دادن میلگردهای تقویتی و قالب

بندی سقف در روند تولید در کارخانه با عملیات اجرا در سایت موجب همزمان شدن مش

 .یر سرعت کار خواهد شدچشمگ افزایش

 
 :حمل -3
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 .گیردها از کارخانه به سایت پروژه صورت میحمل شبکه

با توجه به روش اجرای کار، هزینه حمل به دورترین نقاط کشور نیز با توجیه اقتصادی همراه 

 .خواهد بود

 :تخلیه -4

، تاورکرین ها باها با توجه به شرایط سایت و حمل، طراحی شده و امکان تخلیه شبکهابعاد شبکه

 .کامیون، جرثقیل و حتی باالبر یا نیروی انسانی نیز وجود دارد

 :سازیها و یکپارچهر دادن شبکهقرا -5

 .شودسازی میها و میلگردهای تقویتی در جای خود قرار گرفته و یکپارچهشبکه

از اتالف میلگرد  بندی، این کار به آسانی و با سرعت باال صورت گرفته وبا توجه به عدم نیاز به مش

 .گردددر سایت جلوگیری می

 :سات مکانیکیجایگذاری تجهیزات الکتریکی و تأسی -6

ها امکان قرارگیری در صورت جانمایی صحیح تجهیزات الکتریکی و تأسیسات مکانیکی در نقشه

 .ریزی وجود داردآن به آسانی و سرعت پیش از بتن

 .گیردریزی صورت میبدیهی است در غیر این صورت این عملیات پس از بتن

 :ریزی و ویبرهبتن -7

 گیرد، در این مرحله یکپارچه سازی و ویبره صورت میریزی و سپس مسطحابتدا عملیات بتن
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ها جا شدن توپریزی و جلوگیری از جابهشبکه میلگرد و توپ نقشی اساسی در کیفیت بتن بودن

 .را دارد

 :باز کردن قالب -8

 .باز خواهند شد ها از زیر سقفریزی و سپری شدن مدت زمان استاندارد، قالبپس از بتن

 

 تاریخچه سقف بابل دک :(BubbleDeck)  

 Jorgen اختراع سقف حبابی نخستین بار توسط یک مهندس عمران به نام آقای

Breuning در کشور دانمارک ثبت گردیده است. 

المللی، های بیندر کشور آلمان و أخذ تأییدیه 1990آمیز یک پروژه در دهه پس از اجرای موفقیت

 های مشابه قرار گرفت و اکنون الگوی سایر سیستم BubbleDeck تکنولوژی
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به عنوان اولین و برترین تکنولوژی دال توخالی در سرتاسر جهان  BubbleDeck کمپانی

 .شناخته شده است

 :های توخالیر دالنسبت به سای (BubbleDeck) برتری تکنولوژی سقف بابل دک

 های پر کنندهای به عنوان نگهدارنده توپاستفاده از میلگردهای سازه 

 سرعت باال به دلیل پوشش سطحی سقف نسبت به پوشش خطی و تکی 

 حذف آرماتورگذاری شبکه پایین و باال در سقف 

 کاهش هزینه نیروی انسانی 

 کاهش مصالح مصرفی 

 جلوگیری از اتالف میلگرد در سایت 

های پالستیکی توخالی در میان دال موجب ایجاد محیط خأل و حذف بتن اضافی استفاده از توپ

دهند و این نوع دال مقاومت درصد از وزن کل دال را کاهش می 35میان دال شده و بیش از 

 .های معمولی دارا استبیشتری را در مقایسه با سقف

گردد و ها را موجب میافزایش فاصله بین ستونهای پالستیکی قابل بازیافت با بتن، تلفیق توپ

های های تجاری، ساختمانهای مسکونی، ساختمانپیامدهای بسیار مفیدی در ساخت ساختمان

 .ها را خواهد داشتاداری و پارکینگ
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  (BubbleDeck): مزایای استفاده از سقف بابل دک

 هاکاهش مصالح فونداسیون و افزایش دهانه بین ستون 

 های ناشی از افزایش طول دهانهنظیر به دلیل حذف ستونامکان طراحی بی 

 حذف تیرها و آویزها در سازه 

 ساخته(افزایش چشمگیر سرعت کار )استفاده از تکنیک نیمه پیش 

 افزایش فضای مفید ساختمان به دلیل کاهش مصالح مصرفی 

 کاهش قابل توجه اثرات زلزله 
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 کیلوگرم پالستیک به  1ای )بر مبنای: کاهش مصرف بتن به دلیل حذف بتن غیرسازه

 کیلوگرم بتن( 100جای 

 های بتنی و فلزی معمولینی نسبت به ساختمانکاهش استفاده از مصالح ساختما. 

  19و  18عایق صوتی و حرارتی بسیار مناسب ) فراتر از استانداردهای مباحث 

 (ساختمان

 سوزی و حریقافزایش مقاومت در برابر آتش 

  افزایش ارتفاع مفید ساختمان )افزایش تعداد طبقات در مقایسه با روش معمولی در یک

 ارتفاع ثابت(

 ایران و مقررات ملی ساختمان 2800ق کامل با آیین نامه انطبا 

 های اجرای تأسیسات الکتریکال و مکانیکال به دلیل حذف تیرها و کاهش هزینه

 .مشکالت ناشی از آویزها

 کشی و سیستم سرمایش و گرمایش در این کشی، سیمامکان اجرای بسیار آسان لوله

 .نوع سقف

 های اروپا و آمریکاا و آزمایشگاههمورد تأیید معتبرترین دانشگاه 

 های معمولی(کاهش بار مرده سقف )وزن کمتر نسبت به سقف 

 های پالستیکی قابل بازیافت و کاهش زیست به دلیل استفاده از توپ سازگاری با محیط

 )کندتولید می 2co کیلوگرم 800، سیمان ساخت هر تن)مصرف بتن 

 :ساختهشبکه نیمه پیش

 :طراحی -1
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صورت گرفته و  (BubbleDeck) سقف بابل دک طراحی و محاسبه سازه براساس تکنولوژی

 .ساخته را داشته باشداجرای شبکه نیمه پیشبایست شرایط الزم جهت پروژه می

 :تولید همزمان با اجرا -2

ها در کارخانه همزمان با اجرای فونداسیون و ستون و دیوار برشی با بادبند صورت تولید پنل

 .گیردمی

 .شوداشکال مختلف سازه با کیفیت باال در این روش با بتن زیر در کارخانه تولید می

 .گرددریزی کف شبکه بتن زیر ویبره میپس از بتن

 .امکان جایگذاری تأسیسات مکانیکی و تجهیزات برقی در این مرحله وجود دارد

 :حمل و تخلیه -3

 .گیردحمل توسط تریلر از کارخانه به سایت صورت می

 .توجیه اقتصادی حمل به دورترین نقاط کشور امری بدیهی است

 . گیردتاورکرین و با کامیون جرثقیل صورت می در این روش تخلیه توسط

 :سازیجایگذاری و یکپارچه -4

های نیمه گردد استفاده از پنلهای عظیم که نقش مدیریت زمان دو چندان میدر پروژه

 .ترین تصمیم یک مدیر پروژه باشدتواند مهمساخته میپیش

 

https://ostovarsazan.com/bubbledeck-roof/


 

تولید و ویبره شده است نیازی به  با توجه به بتن مسلح زیر که در شرایط استاندارد کارخانه

بندی زیر نبوده و در زیر آن تنها جک و ساپورت قرار استفاده از میلگردهای تقویتی و حتی قالب

 .گیردمی

 .گیردسازی صورت میپس از جایگذاری عملیات یکپارچه

 :ریزی و ویبرهبتن -5

دن توپ در بتن زیر به آسانی سازی و ویبره به دلیل فیکس بوریزی روی مش و مسطحعملیات بتن

 .گیردو با نهایت سرعت صورت می

 سازگاری تکنولوژی BubbleDeck کشیدهتنیده و پسبا سیستم پیش: 

کشیده قابل قیاس تنیده و پسبا سیستم پیش BubbleDeck اگرچه هزینه پایین تکنولوژی

با سیستم  BubbleDeck متر ترکیب تکنولوژی 18نیست ولیکن برای دهانه باالتر از 

 .باشدکشیده ضروری میتنیده و پسپیش

در سرعت کار و اجرا،  (BubbleDeck) مزیت این ترکیب گذشته از نقاط قوت تکنولوزی

 .باشدکشیده در قیاس با روش معمول میتنیده و پسپایین آمدن فراوان هزینه سیستم پیش
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 BubbleDeck جدول برآورد

 .جدول فوق جهت برآورد اولیه ضخامت سقف دال تهیه شده است

گردد: سازی و کنترل بندهای آیین نامه، توسط واحد فنی اعالم میضحامت دقیق سقف پی از مدل

های با شرایط معمولی، تهیه مقادیر مربوط به مصالح مصرفی، به صورت تقریبی و براساس پروژه

 .شده است

 .در صورت خاص بودن پروژه به لحاظ ابعاد، هندسه و با کاربری و اعداد جدول تغییر خواهند کرد

 استوارسازان گردآورنده: گروه آموزشی
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