
 

 سقف کوبیاکس چیست؟

 از کجا بوجود آمد؟ سقف کوبیاکس

میالدی در  1985 ناکارآمد از سال بتن مطالعات در زمینه سبک سازی ساختمان ها و حذف

با همراهی  1997های گروه فناوری های کوبیاکس در سال های آلمان و مجموعه شرکتدانشگاه

ریزی شد و مهندسین و متخصصینی از کشور سوئیس و دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا پایه

 .مسلح شده است بتن با سبک تخت  اکنون تبدیل به یک مجموعه متخصص در مورد اسلب های

به صورت انحصاری در ایران و تعدادی از کشورهای منطقه در 1387این دانش از سال 

 .است کوبیاکس ایران اختیار

 

 به کشور چه بود؟ سقف کوبیاکس دالیل انتخاب و ورود

 صنعتی سازی 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AA%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AA%D9%86
https://ostovarsazan.com/%d8%b3%d9%82%d9%81-%da%a9%d9%88%d8%a8%db%8c%d8%a7%da%a9%d8%b3/


 

 عدم نیاز به سرمایه گذاری هنگفت برای احداث کارخانجات مواد اولیه 

 عدم نیاز به نیروی کار متخصص و استفاده از نیروهای موجود 

 کشور امکان احداث کارخانجات در تمام نقاط 

 عدم وابستگی به کشورهای خارجی 

 سازگاری و انطباق با مقررات ملی ساختمان 

 اقتصادی و به صرفه بودن پروژه 

 انعطاف پذیری این نوع سقف با مسائل و طرح های معماری 

 دوستدار محیط زیست 

 

 : های رایجدر مقایسه با سایر سقف مزایای سقف کوبیاکس

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://ostovarsazan.com/%d8%b3%d9%82%d9%81-%da%a9%d9%88%d8%a8%db%8c%d8%a7%da%a9%d8%b3/


 

قفسه  و های توخالی پالستیکیاتور، توپیاعضای دال سقف شامل بتن، آرم سقف کوبیاکس در

 باشد.مسلح می

 کند.های توخالی در هسته مرکزی قفسه مسلح قرار گرفته و قفسه مدوالر مسلح ایجاد میتوپ

باربر از درون رماتور زیرین ورویین دال قرار گرفته و با حذف بتن غیرالیه آ 2این کیج مسلح مابین 

 .شودسازی آن میدال موجب سبک

در این سازه سیستم مقاوم در برابر نیروهای جانبی سازه شامل ترکیب دال و ستون )تقریبأ قاب 

 .باشدپذیری متوسط میبرشی بتنی با شکل دیوار ساده( و

 : عبارتند از سقف کوبیاکس مزایای فنی

 تردرصد سبک 35محوره، حفظ تمامی مزایای دال بتنی توپر با دالی تا  2باربری  -1

 عدم محدودیت در پالن و ارتفاع ساختمان 

 های مختلف با هر نوع کاربریقابلیت اجرا در سازه 

 ای بیشتر از یک تنهای آویز نقطهاستحکام باال حتی برای بار 

ها و عدم وجود کتیبه در متر، کاهش تعداد ستون 18ها تا افزایش طول دهانه -2

 هاستون

 تر از فضای پالناستفاده مناسب 

 هاتأمین فضا و تعداد بیشتر پارکینگ 

 کان حذف تمامی تیرهای میانی و پیرامونیام -3

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1
https://ostovarsazan.com/%d8%b3%d9%82%d9%81-%da%a9%d9%88%d8%a8%db%8c%d8%a7%da%a9%d8%b3/


 

 بندیبندی و آرماتورکاهش حجم مصالح مصرفی، هزینه قالب 

 شده ساختمانارتفاع کمتر کف تا کف طبقات و کاهش ارتفاع تمام 

 های با سطوح بسیار صاف و امکان حذف سقف کاذبداشتن سقف 

 امکان تعبیه بازشوهای بزرگ و نامنظم 

  به جهت عدم وجود آویز تیرهاسهولت اجرا تأسیسات 

 ای سازهکاهش بار مرده و وزن کلی سازه و کاهش ریسک لرزه -4

 کاهش میزان تغییر شکل دال 

 ای ساختمانتشکیل دیافراگم یکپارچه در سقف و بهبود عملکرد لرزه 

 های کمتر و الغرتربه کارگیری ستون 

 جم فونداسیونبرداری و حکاهش بار وارده به شالوده، کاهش ارتفاع گود 

 کاهش نیروی زلزله و برش پایه 

 

 :سقف کوبیاکس مزایای اجرایی

https://ostovarsazan.com/%d8%b3%d9%82%d9%81-%da%a9%d9%88%d8%a8%db%8c%d8%a7%da%a9%d8%b3/


 

 عدم نیاز به نیروی کار متخصص و ابزار خاص 

 امکان استفاده از وسایل باالبر ارزان و سبک 

 های مرکبقابلیت تلفیق با سیستم پس کشیدگی و یا سازه 

 قابلیت اجرای تأسیسات الکتریکی و مکانیکی در داخل دال 

 :سقف کوبیاکس مزایای ایمنی

 ایمنی در برابر آتش 

 کلی سازه وزن ایمنی بیشتر در برابر وقوع زلزله به علت کاهش 

 

 :سقف کوبیاکس مزایای اقتصادی

 سازه جویی در مصرف مصالح کلیه اعضایصرفه -1

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87
https://ostovarsazan.com/%d8%b3%d9%82%d9%81-%da%a9%d9%88%d8%a8%db%8c%d8%a7%da%a9%d8%b3/


 

 کاهش هزینه اجرایی -2

 بندیبندی و آرماتورهای کمتر، کاهش عملیات قالببه شمع نیاز -3

 تر شدن مراحل نصب و اجرای اتصاالتساده -4

 هش هزینه تجهیزات و نیروی انسانی به دلیل نصب آسانکا -5

 

 :سقف کوبیاکس مزایای زیست محیطی

کیلوگرم بتن  100کیلوگرم پالستیک  1درصدی مصالح )در هر  50جویی حدود صرفه -1

 شود(کمتر مصرف می

 co2 های آلوده بخصوص گازکاهش مصرف انرژی و انتشار گاز -2

https://ostovarsazan.com/%d8%b3%d9%82%d9%81-%da%a9%d9%88%d8%a8%db%8c%d8%a7%da%a9%d8%b3/


 

 قابلیت بازیافت تمام اجزا -3

 :کوبیاکس سقف برداریمزایای بهره

 کاهش ضرایب انتقال حرارت و صوت دال 

 برداریاز بارهای بهره کاهش لرزش ناشی 

 :سقف کوبیاکس معایب

 .نیست لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه استفاده ار این سیستم در پروژهای کوچک از

 مربوط به کشورهای اروپایی غربی نظیر  کوبیاکس ایاصل تکنولوژی سیستم سازه

خیز نیستند، بوده و با توجه به اینکه این کشورها اصوأل لرزه آلمان انگلستان،

ای زیاد و خیلی در مناطق با خطر لرزه ا  ه از این سیستم در کشور ما مخصوصاستفاد

زیاد جای سوال داشته و در این زمینه تحقیقات الزم انجام نشده است )از این 

گردد و حده استفاده نمیخیز مانند ژاپن و غرب ایاالت متسیستم در کشورهای لرزه

ای وجود های معتبر لرزهنامهاستاندارد مربوط به این نوع سقف در هیچ یک از آیین

 ندارد(

 

 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ostovarsazan.com/%d8%b3%d9%82%d9%81-%da%a9%d9%88%d8%a8%db%8c%d8%a7%da%a9%d8%b3/


 

 

 :سقف کوبیاکس قابلیت دیگر

 با هرگونه طرح معماری را داراست.قابلیت انطباق  سقف کوبیاکس

 .گرددخالی، اندازه و شکل بتنی بر اساس مقتضیات پروژه تعیین میهای تونحوه چیدمان گوی

های مرکب کشیدگی و یا سازههای ساختمانی از قبیل پستوان همراه با تکنیکرا می کوبیاکس

 .متر مورد استفاده قرار داد 18در دهانه بلندتر از 

های سنتی و با قابلیت اجرا در ضخامت دال اجرای تأسیسات الکترونیکی و مکانیکی مشابه روش

 .باشدمی

 :انواع کیج ماژول کوبیاکس

https://ostovarsazan.com/%d8%b3%d9%82%d9%81-%da%a9%d9%88%d8%a8%db%8c%d8%a7%da%a9%d8%b3/


 

سیستمی است که در واقع از چند ماده مختلف شامل بتن، فوالد، پالستیک  دال کوبیاکس

اتین پر تراکم( و هوا تشکیل شده است که مصالح خاص این سقف کیج ماژول اتین یا پلی)پلی

 .شودنامیده می

دارنده )کیج( و قطعات پالستیکی به شکل کروی های نگهشامل قفسه های کوبیاکسکیج ماژول

 .باشداتلین بازیافتی با دانسیته باال میپروپیلن و پلیجنس پلی و یا تخت از

کیلوگرم وزن دارد و به  6 ا باشد که حدودمی گوی کوبیاکس عدد 7تا  5هر کیج ماژول شامل 

 .راحتی توسط نیروی انسانی قابل حمل است

های اند که وظیفه آنها تنها نگهداری گویساخته شده 6یا  5های شماره ها از مفتولکیج

 .شودبرشی محسوب نمی باشد و به هیچ عنوان آرماتورپالستیکی سقف می

داشتن، سهولت حمل و نقل، کاهش پرت متر منجر به ثابت نگه 5/2ها با طول حدود این قفسه

 .گردندعتر سقف میهای پالستیکی و اجرای سریگوی

 

 

https://ostovarsazan.com/%d8%b3%d9%82%d9%81-%da%a9%d9%88%d8%a8%db%8c%d8%a7%da%a9%d8%b3/


 نویسنده : سیدعلی منتظری

 استوارسازان سایت تخصصی مقاالت بخش منبع :

 

https://ostovarsazan.com/
https://ostovarsazan.com/
https://ostovarsazan.com/%d8%b3%d9%82%d9%81-%da%a9%d9%88%d8%a8%db%8c%d8%a7%da%a9%d8%b3/

