
 

 "سقف نیو نوتیلوس"

 :آشنایی با سقف نیو نوتیلوس

 :سقف نیو نوتیلوس

اتیلن کاربردهای صنعتی پیشرفت تکنولوژی در شاخه متالوژی و شناخت مزایای ترکیبات پلی

 .مختلفی را موجب شده

 .قیمت نسبتاً ارزان و تکنولوژی تولید این ماده نیز گستره کاربرد آن را افزون ساخته است

 .بریمدر واقع با کمی دقت در وسایل و اشیاء اطرافمان به اهمیت این ماده پی می

آالت ساخت بتن و امروزه همگام با گسترش روزافزون کاربرد بتن، صنایع مرتبط همچون ماشین

بندی نیز گسترش یافته است و هر روز محصوالت و د افزودنی و تجهیزات قالبریزی، موابتن

 .شودهای جدید به بازار عرضه میینوآور

الزم به ذکر است کاربرد این ماده در صنایع مختلف به طور کاماًل متفاوت با آنچه پیشتر انتظار 

است.)مجدد به صورت خالصه پذیر شده است و صنعت ساختمان را نیز فرا گرفته داشتیم، امکان

 :شود( انواع محصوالت این شرکت عبارتند ازتمام این محصوالت معرفی می

 New nautilus 

 Skydome 

 Skyrail 

 Airplast 

 Geosky 
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بندی( و سایر تجهیزات قالب بتن کاربرد جدید پالستیک در صنعت ساختمان )به عنوان قالب

شیوه جدید اجرای سقف با  3های نوین ساخت و ساز در دنیا و معرفی آوریمطابق با آخرین فن

های سنتی و علوم مهندسی ها با روشهای سبک پالستیکی و مقایسه مزایا و معایب این شیوهقالب

جویی و رفع همچنین چاره ها وهمواره در پی رفع مشکالت فنی به وجود آمده در اجرای سازه

 .های فنی و اجرایی بوده استمحدودیت

 :ها عبارتند ازبرخی از این محدودیت

 وزن زیاد سازه 

 ابعاد زیاد اجزای سازه شامل سقف، ستون و تیرها 

 های های آزاد ممکن و در نتیجه ایجاد مشکالتی در طراحیمحدودیت دهانه

 داخلی

 شکالت مربوط به کنترل و نظارتپایین بودن کیفیت اجرای سازه و م 

 ها و اتالف زیاد مواد، مصالح و نیروی انسانیجویی در زمان و هزینهعدم صرفه 

 های ساختمانیپایین بودن ایمنی پروژه 

با توسعه علم مواد هم اکنون شاهد ورود انواع مصالح جدید با خصوصیات جالبی هستیم که 

 .نمودخت و سازها ایجاد میپیشتر، نبود آنها مشکالت زیادی را در سا

اند که با خصوصیات جدید خود در صنعت ساخت و ساز مواد پالستیکی از این جمله

 :اندتحوالت زیادی را ایجاد نموده

 های مربوط العاده قطعات پالستیکی و حذف قسمت زیادی از هزینهسبکی فوق

 و جرثقیل تاورکرین به
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 سرعت باالی اجرای پروژه 

 پذیر بودن و توانایی تولید قطعات خاص و اشکال مختلفانعطاف 

 های نه شده بستها با توجه به سیستم بهیسهولت و سرعت نصب و جداسازی قالب

 اهرمی

 قابل بازیافت بودن و احترام به محیط زیست 

 عدم وجود گازها و مواد مضر در قطعات تولیدی 

 ها فقط با مقدار کمی آبعدم چسبندگی بتن به پالستیک و تمیز شدن قالب 

 ها بیش از صد بارقابلیت استفاده قالب 

 هافضای محدود برای انبار و حمل و نگهداری این قالب 

 های پروژهنیاز به نیروی کمتر اجرایی و به تبع آن کم شدن هزینه 

 ایجاد ایمنی بیشتر محیط کار و کم شدن ریسک و خطرات جانی و مالی حین کار 

 هاکاری قالبحذف هزینه و زمان اجرای روغن 

 بندی و باال رفتن کیفیت اجراجلوگیری از آغشته شدن آرماتورها به روغن قالب 

 بندها و سولجرها برای مهار عمودی و افقی دیوارحذف قسمت زیادی از پشت 

 های سطوح کاماًل صاف و تمیز بتن و امکان استفاده به صورت نمایان از دیوارها و سقف

 بتنی

 :شودهای پالستیکی ایجاد مینمونه سقف که با کمک قالب 3معرفی 

پذیر های بسیار بزرگ را امکاناد و دهانهها با ضخامت زیهای جدید اجرای سقفآوریاین فن

 .دهدنموده و فضاهای باز معماری مناسبی در اختیار طراحان قرار می
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 :مزایای استفاده از سقف نیو نوتیلوس

 گوشه بتنیایجاد شبکه تیرهای کاماًل راست 

 ها و فونداسیونتیپ شدن شکل تیرها و کاهش وزن سقف، کاهش بار روی ستون 

 هالرزهش پایین سقف در زمینتمرکز ارتعا 

 سختی باال به واسطه ساختار دال بتنی دوبل 

 :طرفههای بتنی با تیر یکمزایای استفاده از سقف

 (و تیرچه بلوک جویی اقتصادی و کاهش اساسی مواد مصرفی )حذفصرفه 

 ایمنی فراوان، سرعت و سهولت اجرا 

 ها )نیاز به فضای بسیار کم(استفاده مکرر، سهولت تمیزکاری و انبار کردن قالب 

 جایی دستی در سایت و عدم نیاز به جرثقیلامکان جابه 

 های به وجود آمده در سقف که با ها و تأسیسات مکانیکی از حفرهامکان عبور کلیه لوله

 .شودها ایجاد میحذف بلوکه و پرکننده
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 :های بتنی با تیر دو طرفهمزایای استفاده از سقف

 جویی در هزینه اجرای سقفصرفه .1

 های بتنیکیفیت بسیار باالی اجرایی و یکپارچه شدن سقف و پوتر در سازه .2

 سرعت بسیار باالی اجرای سقف .3

 جویی اقتصادیاستفاده از نیروی انسانی کمتر و صرفه .4

 ایمنی بیشتر کارگران به خاطر استفاده از قطعات سبک پالستیکی .5

 :نیو نوتیلوس معرفی سقف

سازی ها و ایجاد فضای باز جهت پیادههای آزاد بلند در ساختمانبه طور معمول برای ایجاد دهانه

 ها است در این شیوه بهها یکی از اولین گزینهمعماری بهتر و نورگیر بودن فضاها، حذف ستون

پذیر متر امکان 20های بزرگ تا دلیل سبک بودن سقف و توانایی تحمل بار زیاد امکان ایجاد دهانه

 .باشدمی

های عمومی با کم کردن عناصر های مسکونی و سایر ساختمانارتفاع مناسب سقف در ساختمان

برای سقف ای از قبیل پوترها و آویزها میسر شده است و در نهایت سطح زیرین مسطحی را سازه

 .ندارد سقف کاذب کند که نیازی بهایجاد می

های عمومی از یکپارچه بودن سقف دوبل و سبکی سقف این شیوه اجرا را برای انواع ساختمان

 .آل نموده استهای تجاری و صنعتی ایدهو مجتمعها و مدارس قبیل بیمارستان

تنیده، به مراتب از کشیده یا پیشتر مثل سیستم پسهای پیشرفتهضمنًا در مقایسه با سیستم

 .باشدقیمت کمتری برخوردار می
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 : های اجرای سقف نیو نوتیلوسجویی در هزینهصرفه (1

های مصالح مصرفی و درصد باعث کاهش هزینه 40کاهش وزن این نوع سقف تا حدود  (الف

 .شودها میهمچنین کاهش بار وارد بر فونداسیون و درنتیجه آن کاهش عرض ستون

های مخروطی شکل سرعت اجرای این سقف به دلیل اتصاالت ساده و نوارهای اسپیسر و پایه (ب

 .آوردهای پروژه را پایین میبسیار باالست که در نهایت هزینه

گوشه و حذف شدن آویزها باعث کاهش های کمتر، تیرهای راستهای بزرگ، ستوندهانه (ج

 .شودهای مربوط به مصرف بتن و میلگرد میهزینه

 : ایجاد فضاهای مناسب افقی و عمودی از مزایای سقف نیو نوتیلوس (2

از نظر ارتفاع حذف آویزها )کم کردن ارتفاع پوترها( و عدم نیاز به سقف کاذب هم نوردهی  (الف

 .دهدنماید و هم ارتفاع مناسب را در اختیار ساکنین قرار میفضاهای داخلی را تأمین می

های داخلی و نیز استفاده از بندیستفاده از این نوع سقف امکان تغییر تیغهدر فضاهای افقی ا (ب

 .آوردهای کمتر با ضخامت کم را در سازه فراهم میستون
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جویی اقتصادی در متر مربع اجرا های بزرگ و ضخامت کم سقف باعث صرفهایجاد دهانه (ج

 .گرددهای بلند موجب کاهش ارتفاع کل سازه میشود و نیز در ساختمانمی

های اجرای های بتنی امکان استفاده به صورت نمایان را داراست و کلیه هزینهدر بسیاری از سازه

ها، مدارس و مراکز ها، فضاهای اداری، بیمارستانانند پارکینگکند مسقف کاذب را حذف می

 …آموزش عالی و

باشد، سبک بودن قطعات موجب باال رفتن ایمنی کیلوگرم می 2/1وزن هر قالب در حدود  (3

ها بسیار باالست و پس از اجرای زیربندی اولیه و گردد درضمن سرعت اجرای سقفکارگران می

 .شوندها به راحتی نصب میپایین قالب میلگرد قراردادن شبکه

 .این سیستم کامالً خود ایستاست

جایی آن بسیار راحت است و در صورت قطع برق یا عدم العاده جابهبه علت سبکی فوق (4

 جا کند(تواند جابهاستفاده دارند.)یک کارگر ساده به راحتی چند قالب را می پشتیبانی تاور امکان

سازی نیاز ها به راحتی داخل یکدیگر رفته و فضای بسیار محدودی برای انبار و ذخیرهاین قالب (5

 .دارند

سانتیمتر و عرض تیرها از  58تا  25پذیر بودن این نوع قالب ضخامت سقف از به علت انعطاف (6

سانتیمتر با قطعات مجزا قابل طراحی است و دست مهندسان محاسب را برای ایجاد  20تا  12

 .گذاردها باز میفضاهای بزرگ در سازه و حذف ستون
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توان در جویی قابل توجهی به دنبال داشته و این سیستم را میامکان حذف پوترها صرفه (7

 .کشیده نیز استفاده کردهای پسهای آزاد بسیار بلند به همراه سیستمدهانه

به دلیل استفاده از دال بتنی دوبل و تیرهای دو طرفه، مقاومت این سیستم در برابر زلزله  (8

بسیار باالست و لرزش در این سقف بسیار کم است و عالوه بر این تیر یا آویزی در این سقف وجود 

 .ندارد که در زمان زلزله باعث گسیخته شدن سقف گردد
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محور سقف، این سقف عایق خوبی در برابر انتقال صدا و  های هوا در بین دوبه دلیل صندوقچه (9

 .باشدحرارت می

 مناسب و صرفه به مقرون …ها وها، تاالرها، پارکینگدر نتیجه این سقف برای مدارس، بیمارستان

 .است

های بزرگ این پذیری در طراحی معماری این سقف عالوه بر ایجاد سطوح باز و دهانهانعطاف( 10

 .آل نموده استها نیز مناسب و ایدهسقف را برای بازسازیشیوه اجرای 

بندی های قالباند و با تمام سیستمقابل بازیافت ساخته شده پروپیلن پلی ها از جنسقالب (11

 .های جدید سازگارندهای سنتی تا روشسقف از روش

های مربوط به آن ها به قالب اصلی، جزئیات اجرا و هزینهبه دلیل متصل بودن اسپیسرها و پایه( 12

 .کندها را تضمین میهای الزم بتن و همچنین راستای صحیح قالبیابد و میزان پوششکاهش می

توانند بر روی سطح آن راحتی قابل پا گذاشتن هستند، کارگران با اطمینان میها به این قالب( 13

 .راه بروند

توان به عدم نفوذ بتن ریزی میای است که در طی بتندر سقف با قالب دوبل اتصاالت به گونه( 14

 .به داخل قالب اطمینان داشت

 :شودریزی در این سقف طی دو مرحله انجام میبتن (15

دهد و بعد از گیرش مختصر بتن، های مخروطی و بخشی از لبه بیرونی را پوشش میپایه الیه اول

 .کندرا ایجاد می بتن مسلح گردد و یک سقف سبک و توخالی باریزی میکل سقف بتن
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ها، کاهش بار وارد بر فونداسیون و کاهش عرض وزن کم سقف باعث کاهش تغییر شکل( 16

 .شودها میستون

شوند و فضاهای تهی را در بین شبکه منظمی از تیرهای های هوا با بتن یکپارچه میصندوقچه( 17

 .کنندگوشه متعامد ایجاد میراست

 .شودکه برپایی آن ساده و سریع انجام میکند این تکنیک سقفی را با سطح زیرین صاف ایجاد می

 
 

با نظارت علمی مهندس  استوارسازان گردآورنده: گروه آموزشی

 سیدعلی منتظری
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