
 

 "سقف کوپلکس و ژئودرین"

 :سقف کوپلکس و ژئودرین آشنایی با سقف

 :سقف کوپلکس و ژئودرین

توجه به از بین بردن تعادل هایی که در اکثر شهرها و بیوسازساخت با توجه به حجم باالی

آلی برای بازگرداندن اثری از حل ایدهشود، بام سبز راهمحیطی و منظره سبز طبیعی انجام می

باشد و امروزه عالقه طراحان و معماران به این تکنیک افزون طبیعت سبز به محیط شهری می

 .گشته است

 :اندتوان برشمرد که از آن دستهها میبه طور کلی مزایای زیادی را برای باغچه بام

 نگهداری تعادل محیطی 

 های موجود و قدیمیتغییر منظر ساختمان 

 تأثیر گیاهان و فضای سبز در سالمت انسان و جامعه 
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و  50* 50پروپیلن غیرسمی، با ابعاد ای است از جنس پلیقطعه (GEODREIN) ژئودرین

 .سانتیمتر 6ارتفاع 

های سبز استفاده گشته است که هرکدام به دالیلی های متعددی برای اجرای بامتاکنون شیوه

 .مورد استقبال قرار نگرفته است

 .این مشکالت را رفع نموده است ژئودرین اد شده بابام سبز ایج

 

 :ترین ویژگیبه عنوان اصلی سقف کوپلکس و ژئودرین ذخیره و تخلیه آب در

انده از آبیاری است تا در موقع لزوم از آنها وظیفه اصلی ژئودرین ذخیره آب باران و آب باقی م

 .استفاده شود

 .ذخیره آب به وسیله شکل ژئودرین قابل تشخیص است

 :مزایای استفاده از ژئودرین برای ایجاد بام سبز
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 :الف( مزایای مربوط به شکل خاص قطعه

 تر شکل وجود دارد که به تدریج باریک در قسمت باالی این قطعه یک بخش بشقابی

 لیتر/ مترمربع( 20شود )سازی عالی آب میشود، این فرم باعث ظرفیت ذخیرهمی

  سوراخ برای تخلیه  5سطح صاف وجود دارد که در روی آن  25پایه و  25در هر قطعه

 .آب در همه جهات تعبیه شده است

 .شودبنابراین تخلیه آب در حداقل زمان انجام می

 CM2/m2 1.144)  سطح تخلیه(

 صلی به صورت گرد و بدون گوشه تیز طراحی شده است که خطر سوراخ های اپایه

 بندی بام(دهد.)افزایش مقاومت سیستم عایقشدن و خراشیدگی را کاهش می

 های درون ساختمان با مشکالت ناشی از نشت رطوبت و ایجاد کپک بر روی سقف

 استفاده از این سیستم برطرف گشته است.)ارتقای آرامش و سالمت افراد ساکن(

  تحمل باالی فشار قطعاتkg/m26000 

 شود وزن سبک این قطعات باعث افزایش بار سقف نمیKg/m240 

 های منحنی و شیبدار میسر نصب ساده و مطمئن این قطعات، استفاده از آن را در سقف

 .کرده است

 :ب( سایر مزایا سقف کوپلکس و ژئودرین

 ایجاد منظره دلپذیر 

 خوبی که های روزانه و همچنین حسای از فعالیتایجاد فضای مناسب برای انجام پاره

 .ددهنگهداری و پرورش گیاهان به انسان می

https://ostovarsazan.com/%d8%b3%d9%82%d9%81-%da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%da%a9%d8%b3-%d9%88-%da%98%d8%a6%d9%88%d8%af%d8%b1%db%8c%d9%86/


 

 هایی از طبیعت حتی در کمترین حدممکنایجاد نشانه. 

 کندعایق حرارت و صوت که شرایط زندگی را در ساختمان بهتر می. 

 شودجا میجذب گرد و غباری که توسط هوا جابه. 

 این عمر گیاهان را ر گرما و فشارهای مکانیکی، بنابربندی بام در برابحفاظت از عایق

 .یابدبرروی کل بام افزایش می

 کند همانطور شود و آن را دوباره استفاده میآب باران وارد چرخه آب طبیعی می

کند و هم مقدار اضافی آن را به شکلی است که هم آب را ذخیره می ژئودرین که

 .تواند تخلیه کندمی

 کنند و در تر میدهند آنها را جذابهای سبز میزان زیبایی ساختمان را افزایش میبام

 .دهنداز نظر تجاری قیمت آنها را افزایش می نتیجه

 هایی که رو به باال در حرکت هستند از کف ساختمان های سبز باعث ایجاد جریانبام

 .کندبرد و دیوارها را سرد میها را از بین میکه آلودگی

 هدایت آب باران 

 کاهش دمای محیط 

عد از گذشت یک یا دو سال از عمر بام سبزی که با ژئودرین ساخته شده است سیستمی است که ب

 .آن نیازمند مرمت خیلی کمی خواهد بود

کنیم یا گیاهانی که بیش از آوری مییک یا دو بار ترمیم سالیانه که طی آن گیاهان هرزه را جمع

 .کنیم و کوددهی که همیشه الزم نیست این کار انجام شودتر میاند را کوتاهاندازه رشد کرده

 .توان کنار گذاشتکه شرایط جوی این امکان را بدهد آبیاری را کاماًل می در موارد خاصی
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هزینه ایجاد سطح سوراخدار برای پخش و جریان هوا در حل آسان و کماین سیستم یک راه

های تهویه هوا که عمل تصفیه و پاالیش زیست ستمهای ترکیبی ثبات ضایعات و سیسیستم

 .باشددهند میمحیطی را انجام می

 .کندسوراخدار، امکان جریان هوا را در فضای تهی زیرین فراهم می بتن بدین ترتیب بستر

Green : 

باشد که فضای سبز مناسبی را برای پارک و های توری پالستیکی میاین محصول متشکل از شبکه

 .کنندعبور اتومبیل فراهم می

دهد که کند و اجازه میهای ناشی از عبور ماشین محافظت میها، ریشه چمن را از آسیبشبکه

 .آب باران به طور طبیعی به داخل زمین نفوذ کند

 .های سبز نیز کاربرد داردخت باماین سیستم در سا

 : مزایای استفاده از سیستم گرین

 مقاوم در برابر اشعه UV 

 نفوذپذیری کامل 

https://ostovarsazan.com/%d8%a8%d8%aa%d9%86/
https://ostovarsazan.com/%d8%a8%d8%aa%d9%86/
https://ostovarsazan.com/%d8%b3%d9%82%d9%81-%da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%da%a9%d8%b3-%d9%88-%da%98%d8%a6%d9%88%d8%af%d8%b1%db%8c%d9%86/


 

 جایی افقی و عمودی هنگام عبور وسایل نقلیه سنگین و سبکعدم جابه 

  تن/مترمربع 250مقاومت فشاری 

 ( 50سرعت اجرای باال )مترمربع در ساعت توسط یک نفر 

های سبز برای به وجود آوردن های اخیر به اجرای بامطراحان و معماران در سالعالقه بسیاری از 

های جذاب و هماهنگ با طبیعت و نیز کاستن از اثرات نامطلوب زندگی خشک و ماشینی محیط

ها، دیوارها و فضاهای باز در اولویت معماری نوین شهری باعث شده ایجاد فضاهای سبز بر روی بام

 .قرار گیرد

 :یای بام سبز ایجاد شده با سیستم ژئودرینمزا

 بندی بام در برابر گرما و فشارهای مکانیکیحفاظت از عایق. 

 میزان صوت بسته به نوع پوشش سبز بام منعکس شده و باعث کاهش آن  :کاهش صدا

 .شودمی

 جذب گرد و خاک به واسطه پدیده تعرق گیاهان  :تصفیه گرد و غبار موجود در هوا

 .سبزهای در بام

 سازی آب باران توسط سیستم مدیریت هدایت آب و کاهش مصرف آب یا قابلیت ذخیره

 لیتر/مترمربع( 20ژئودرین )

  سیستم ژئودرین با زیباسازی محیط از نظر تجاری قیمت این ساختمان را افزایش

 .دهدمی

 های های به وجود آمده در محیطکم کردن تفاوت :کاهش اثر پدیده جزیره گرمایی

 های ییالقیری یا محیطشه

https://ostovarsazan.com/%d8%b3%d9%82%d9%81-%da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%da%a9%d8%b3-%d9%88-%da%98%d8%a6%d9%88%d8%af%d8%b1%db%8c%d9%86/


 

 جلوگیری از تأثیرات نامطلوب امواج الکترومغناطیسی بر روی ساکنین 

 کاهش سرعت جریان هوا در فضاهای داخلی 

 زا در محیط و خنک شدن دیوارهاجلوگیری از انتشار عوامل بیماری 

آب و یا  را در ادامه مشاهده نمایید.)برای هدایت سقف کوپلکس و ژئودرین هایی از اجرایعکس

 شود(ذخیره آب از این سیستم استفاده می
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 با نظارت علمی سیدعلی منتظری استوارسازان گردآورنده: گروه آموزشی
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