
 

 همه چیز در مورد سقف یوبوت

:تاریخچه سقف یوبوت  

های بتنی به های مختلف به ویژه دالسقف یوبوت را مهندسین ایتالیایی با تحقیق بر روی سقف

.شودپذیر میهای بلندتر امکانتر و کنسولهای بزرگسازی آن که با ایجاد دهانهجهت بهینه . 

سازی ساختمان را نیز درپی دارد سیستم دال مجوف در نتیجه کلی از انجام تمامی این امور مقاوم

.دوپوش یوبوت را در اواخر قرن بیستم میالدی ابداع و به دنیا معرفی کردند . 

 چیست؟ سقف یوبوت حال سوال این است که

عنوان دال مجوف و سقف سازه بکار  است که به پروپیلنپلی ای قابل بازیافت از جنسیوبوت سازه

 .رودمی

های قارچی شکل با قابلیت ضخیم شود بتوان ستونباعث می سقف یوبوت هایاستفاده از سازه

 .نبودن و حجم کمتر ایجاد کرد

طرفه توان به جهت سبک کردن سقف بتنی و عکس العمل دو طرفه و دال دواین دال را می

 .بودنش یک دال تخت نام برد

 .سازی سقف نقش داردسازی ساختمان و سبکدال تخت در سبک

 .ترین سقف دال نام بردف ارزان و یا ارزانتوان به عنوان سقمی

کنند و به در عین اینکه بدون محدودیت دهانه هستند و دهانه بلند را ساپورت می سقف یوبوت

 .ندارد …خالف تیرچه فوم و تیرچه بلوک نیاز به یونولیت سقفی و تیرچه و

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%BE%DB%8C%D9%84%D9%86
https://ostovarsazan.com/%d8%b3%d9%82%d9%81-%db%8c%d9%88%d8%a8%d9%88%d8%aa/


 

ساختمان در برابر زلزله و سازی مقاوم سازی سازه و در نتیجهتمام این موارد باهم باعث مقاوم

 .شودحوادث دیگر می

 .داراست را مهمی نقش نظارت ولی نکات اجرایی باید رعایت شود و

 

:های ساختاری یوبوتویژگی  

 سبک با اینرسی باال .1

 فنداسیون وزن کمتر بر روی .2

 جویی در مصرف بتن و فوالدصرفه .3

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86
https://ostovarsazan.com/%d8%b3%d9%82%d9%81-%db%8c%d9%88%d8%a8%d9%88%d8%aa/


 

 کاهش زمان ساخت سازه .4

 سانتیمتر 25کم شدن ضخامت سطوح حداقل  .5

 های متعددهای مجوف درون بتن بدون نیاز به نصب ستوندال .6

 های مجوف دوطرفه و سهولت نصب یوبوتدال .7

 های بدون پدیده خستگی یا دفرمه شدن و کامال بادوام و طول عمر باالسازه .8

 مقاومت باال در مقابل آتش سوزی .9

 :صرفه جویی در سقف یوبوت

شود یک مجموعه باعث می بتن در سقف یوبوت های حجمیمخلوط شدن و فرو رفتن قالب

 .ای مسطح و یکپارچه در باال و پایین پروژه ایجاد شودشبکه

 .باشدای در مصرف بتن و فوالد مینتیجه آن کاهش قابل مالحظه

های دال مجوف یوبوت کاهش مواد اولیه ساخت و ساز مثل پس یکی از نتایج استفاده از قالب

 .فوالد و بتن است

تر و یا تحمل وزن بیشتر بدون ی ایجاد سطوح با طول و عرض بزرگمخلوط یوبوت و بتن برا

 .رودهای متعدد بکار میداشتن ستون

سقف  ها و سریع الوصول بودن و راحت بودن نصب از دیگر مزایایسبک بودن این سازه

 .باشدمی یوبوت

 

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-%db%8c%d9%88%d8%a8%d9%88%d8%aa/


 

به لطف طراحی یوبوت استاندارد پارامترهای جئومتریک زیادی که برای تطابق با تمام شرایط با 

 .اندآزادی عمل معماری نیاز است برطرف شده

 

:سقف یوبوت برای ایجاد دال بتنی دوطرفه  

 20تا  5درصد از بتن و  40تا  20جویی های سنگین سنتی حدودا باعث صرفهدر مقایسه با دال

 .شوددرصد از فوالد می

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


 

ود بکار متر( و حتی بیشتر در سازه خ 20های گسترده )تا کند تا دهانههمچنین به ما کمک می

 .بگیریم

 .از نتایج ثانویه این سبک کاهش قابل توجه مصرف آب است

:امتیازات سقف یوبوت در صنعت ساختمان  

 افزایش تعداد طبقات .1

ها از طریق کمتر شدن حجم و امکان رسیدن به طبقات در یک ساختمان با ارتفاع ثابت مانند برج

 .شودعرض سقف فراهم می

 عماران و فضاهای بزرگتردهانه بزرگتر و آزادی عمل م .2

 های کاهش یافتهضخامت دال .3

 های حجیم و سنگین سنتیتر اما با وزن و قدرت مساوی با دالهای نازکدال

 هاکاهش در تعداد ستون .4

شود به انعطاف پذیری های اضافی میکه باعث حذف ستون سقف یوبوت اجرای سیستم

 .کندساختمان کمک می

 ها و فنداسیونکاهش وزن بار کلی ساختمان بر روی ستون .5

 .شودای و مقاومت در برابر زلزله را شامل میکه اثرات ضد لرزه

 کاهش پی فنداسیون .6

 

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


 

 

ها شود و هزینهرود و عمق آن کمتر میبا کاهش وزن سازه نیاز به فنداسیون عمیق هم از بین می

 .شودبه طبع کمتر می

 بهبود رفتار صوتی و انتقال کمتر صوت و عایق صدا شدن ساختمان .7

 جویی در مصرف مواد اولیه مانند آهن و فوالد و بتنمیزان میانگین صرفه

ها به کاهش هزینه و نیاز به نیروی تخمین زده شده است و در نهایت همه این %15در حدود 

 .شودانسانی کمتر منجر می

 

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


 

 :نفعان اجرای سیستم سقف یوبوتذی

 مشتریان .1

 کارکنان .2

 مین کنندگان مواد اولیهأت .3

 جامعه .4

 شرکت های ساختمانی .5

:موارد استفاده سقف یوبوت  

های فنی مهندسی که نیاز به سطوح بزرگ دارد با مزیت توان در اغلب پروژهمی سقف یوبوت از

کاهش مصرف بتن و غیره و در نتیجه کاهش وزن و در نتیجه تعداد طبقات بیشتر و عدم نیاز به 

 .و عظیم استفاده کرد فنداسیون سنگین

های با سطوح عظیم و گنجایش آل و مدرن برای خلق پروژهحل و روش ایدهیک راه سقف یوبوت

 .باالست

دهد که های متعدد و متوازن را میهای نگهدارنده و ستونهای افقی بدون کابلاجازه ساخت سازه

 .ای بودن, کم وزن بودن آن استای و پیمانهدلیل آن پشته

آن را  انگلستان BBA ها و فاکتورهایی است که شرکتاستاندارد دارای ویژگی یوبوت سقف

های ممتاز این محصول تایید کرده و تغییر آن باعث خارج شدن تولیدات از اعتبار و ویژگی

 .شودمی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ostovarsazan.com/%d8%b3%d9%82%d9%81-%db%8c%d9%88%d8%a8%d9%88%d8%aa/


 

 :های سقف یوبوتماهیت و عملکرد قالب

های خالی در های بتنی، ایجاد حفرهدر داخل دال سقف یوبوت هایهدف اصلی از قرار دادن قالب

 .داخل دال و حذف بتن ناکارآمد در میان آن است

های بزرگتر به دلیل تر شدن دال، امکان پوشش دهانهشود تا عالوه بر سبکاین کار باعث می

 .پذیر باشدضخامت و سختی زیاد دال امکان

ذف بتن و ایجاد حفره در داخل بتن را دارند و ای نداشته و فقط وظیفه حها نقش سازهاین قالب

 .پس از گیرش بتن، عماًل کارایی دیگری ندارند

 .گویندهای ماندگار نیز میها از میان بتن به آنها قالببه دلیل عدم خارج کردن قالب

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 :انواع قالب سقف یوبوت

 .توان به چهار دسته تقسیم نمودموجود در بازار ایران را می سقف یوبوت هایقالب

 قالب یوبوت تک 

 قالب یوبوت دوبل 

 قالب یوبوت اصالح شده 

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


 

 

:قالب یوبوت تک  

و به صورت یک  استفاده شده در صنعت ساختمان بوده سقف یوبوت این نوع قالب اولین بار در

 .تکه است

ها بنا به ها دارای بندهایی در چهار طرف خود هستند که عالوه بر تعیین فاصله بین قالباین قالب

 .شودریزی میها در هنگام بتنسلیقه طراح، باعث حرکت کمتر یوبوت

های مختلف باعث ایجاد الیه پایین با ارتفاع سقف یوبوت هایهای موجود در زیر قالبوجود پایه

قرار شود و تعادل یوبوت را به دلیل قرار گرفتن کامل بر روی کف برهای مختلف میبا ضخامت

 .کندمی

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


 

باالی تولید و هزینه حمل کم  سرعت توان به هزینه تمام شده کمتر،از مزایای این نوع یوبوت می

 .ها در داخل یکدیگر در زمان حمل و انبار، اشاره نمودبه دلیل قرار گرفتن این قالب

 .مناسب بودهریزی ناها در صورت بتنها امکان ورود بتن به داخل قالببزرگترین عیب این قالب

باشد زیر سوال های خالی در سقف میکه در این صورت فرض اصلی طراحی سازه که وجود حفره

 .رودمی

ریزی در دو الیه است که ممکن است باعث ایجاد درز سرد افقی در ها بتنعیب دیگر این نوع قالب

 .بتن شود

ن پایین و تیر ایجاد شده در ها تمرکز تنش در حد فاصل الیه بتهمچنین با توجه به شکل قالب

 .است بین دو یوبوت به دلیل زاویه تند زیاد

 :قالب یوبوت دوبل

 .ها نسل دوم یوبوت هستنداین قالب

 در شود،های تک باعث از بین رفتن فرض اولیه طراحی میاز آنجایی که ورود بتن به داخل یوبوت

 .است شده وارد یوبوت قالب داخل به بتن موارد از بسیاری

بسته از هر طرف، تولید شوند تا از ورود بتن به داخل قالب جلوگیری  باید به صورت احجام کامالً

 .به عمل آید

ها باید از آغاز تا پایان به شامل فضای زیر، بین و باالی قالب سقف یوبوت طعریزی کل مقبتن

 .شود ها دوریصورت عملیاتی پیوسته انجام شده و از به وجود آمدن اتصال سرد بین الیه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA
https://ostovarsazan.com/%d8%b3%d9%82%d9%81-%db%8c%d9%88%d8%a8%d9%88%d8%aa/


 

 .شودهای دوبل با حجم کاماًل بسته میاین امر باعث تولید قالب

 هم روی بر تکه دو از که تفاوت این با های تک بودهها دقیقاً مشابه قالبشکل و ابعاد این قالب

 .شوندمی ساخته

 .رودها امکان نفوذ بتن به داخل آنها از بین میبه دلیل بسته بودن حجم این یوبوت

 .نامه خواهد بوددال ایجاد شده کامالً منطبق با ضوابط طراحی و آیین

 .شود حجم مورد نیاز در حمل و انبار کاهش یابدها باعث میودن این قالبدو تکه ب

 .آیدهر قطعه در محل پروژه به صورت حجم بسته در می

 .بودن آن اشاره نمود برتوان به هزینه باالتر تولید و زماناز معایب این نوع قالب می

:قالب یوبوت اصالح شده  

سانتیمتر  52در  52های یوبوت تک و دوبل با ابعاد ز قالبهایی که در آنها اریزی دالدر بتن

 .کننده استفاده نمود، باید از بتن با روانی )اسلمپ( باال به همراه فوق رواناستفاده شده

 .ها باید با دقت باال انجام شودهمچنین ویبره کردن بتن جهت پرشدن زیر قالب

 .ده و نتیجه آن، ایجاد حفره در زیر سقف باشدها نفوذ نکردر غیر این صورت بتن به زیر قالب

 .شودسانتیمتری تولید می 30یوبوت اصالح شده با هدف برطرف نمودن این مشکل با ابعاد 

 .ها، امکان ورود بتن به داخل آنها وجود نداردهمچنین با توجه به حجم بسته قالب

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


 

های تک و دوبل ری به نسبت قالبها به صورت بادی بوده و در نتیجه هزینه کمتتولید این قالب

 .خواهند داشت

 .ها مصرف بتن بیشتر نسبت به قالب یوبوت دوبل استیکی از معایب اصلی این قالب

سانتیمتر در نظر گرفته شده، به دلیل کوچکتر بودن  10 هااز آنجایی که حداقل فاصله بین قالب

عداد تیرهای ایجاد شده در یک سطح های یوبوت اصالح شده به نسبت قالب یوبوت دوبل، تقالب

 .است مشخص بیشتر و در نتیجه وزن آن نیز بیشتر

 

:مزایای سقف یوبوت  

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


 

های بتنی که در اینجا به آنها اشاره در سازه سقف یوبوت اده از سیستمچهار امتیاز و مزیت استف

:کنیم عبارتندازمی : 

 مزایای اقتصادی یوبوت .1

 مزایای فنی یوبوت .2

 مزایای معماری یوبوت .3

 مزایای اجرایی یوبوت .4

:مزایای فنی سقف یوبوت  

:مزایای فنی  

یابی بهینه ها و یا استفاده از تیرهای پنهان بدون آویز که مکانامکان حذف تیر بین ستون

 .نمایدها را فراهم میستون

 .توزیع متقارن نیروها در نقاط مختلف دال سقف

 .ها، ابعاد و تنوع ستونکاهش تعداد

 .قابلیت طراحی بهتر پالن معکوس به جهت حذف تیرهای میانی

افزایش قابل مالحظه سختی دال سقف با افزایش جزئی وزن آن که کنترل خیز سقف را 

های با دهانه بزرگ را فراهم ها و اجرای سازهستون فاصله تسهیل نموده، امکان افزایش

 .نمایدمی

 .ایبندی صوتی و لرزش صفحهی بهتر سقف از نظر عایقیکارا

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87
https://ostovarsazan.com/%d8%b3%d9%82%d9%81-%db%8c%d9%88%d8%a8%d9%88%d8%aa/


 

های ها در خاککاهش بارهای وارده بر خاک و امکان حذف یا کاهش تعداد و ابعاد شمع

 .سست

 سوزی و تامین نیازهای فنیایمنی باال در برابر آتش

:سیستم دال مجوف یوبوت  

ای به طبقه دیگر را قال حرارت از طبقهای خالی در میان دال، انتبه دلیل ایجاد فضاهای حفره

 .دهدکاهش می

 .ثر استنترل انتقال آن در طبقات بسیار مواین امر در آتش سوزی و ک

 .اروپا شده است REI180 اساس استانداردین امر موجب دریافت گواهینامه برا

 :کوستیک باالی سقفآ

، عایق بسیار مناسبی در برابر های هوایی میانیسیستم دال مجوف یوبوت به دلیل داشتن حفره

 .انتقال می باشد

 اهمیت پر بسیار …های اجتماعات و این کاهش انتقال صدا در مراکز آموزشی، مذهبی، سالن

 .است

های پهن شده بر روی کف ها باید از عایقای در همه ساختمانبرای کاهش انتقال صدای کوبه

 .سازه استفاده نمود

 :کنترل ارتعاش و خیز
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شکل، ممان اینرسی بسیار باالیی را  I های متعامدمجوف سقف یوبوت به دلیل داشتن تیرچهدال 

 .نمایدهای دال تخت و پیش تنیده و حتی وافل ایجاد میبرای سقف نسبت به سیستم

 .توان سقف یوبوت را به نوعی یک خرپای توخالی بتنی نامیدبه طور کلی می

زیادی خواهد داشت که عالوه بر کنترل بسیار مناسب  برهمین اساس صلبیت سقف مقدار بسیار

 .دهدارتعاش و خیز، انتقال نیروهای زلزله را به عنوان دیافراگم صلب به خوبی انجام می

 

:مزایای اقتصادی سقف یوبوت  

:مزایای اقتصادی   
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 کاهش در مصرف بتن و میلگرد 

 سرعت باالی اجرا و کاهش زمان پروژه 

 مین پارکینگ بیشتر به دلیل امکان کاهش أایش فضای مفید ساختمان و امکان تافز

 هاتعداد و ابعاد ستون

 اساس ا و قابلیت باال در تقسیم فضا برهانعطاف در معماری به دلیل کاهش تعداد ستون

 خواست مشتری

 های مسکونی، صنعتی، تجاری و ها و طبقات در انواع ساختمانامکان اجرا در فونداسیون

 عمومی

 :هاکاهش هزینه

استفاده از دال مجوف یوبوت عالوه بر کاهش میزان بتن و آرماتور مصرفی در دهانه مشابه به دلیل 

وحذف بتن نا  رفتار دوطرفه سقف و توزیع متوازن نیروها در دو جهت طولی و عرضی ساختمان

 .دهدها را نیز کاهش میبندی تیرها و کتیبههای حین اجرا نظیر قالبکارآمد، هزینه

 (درصد را به همراه دارد 70تا  20ای از های فوالدی کاهش هزینهاین سیستم نسبت به سیستم)

 :افزایش تعداد پارکینگ ها

ه در این سیستم دال، افزایش مین شدأهای تهای میانی، تعداد پارکینگبه دلیل حذف ستون

 .یابدمی

ها در پارکینگ را تسهیل این افزایش عالوه بر ایجاد ارزش مادّی، حرکت و گردش ماشین

 .نمایدمی
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ی پارکینگ ساختمان و در برخی موارد، افزایش تعدادی پارکینگ موجب حذف یک طبقه

 .شودها میجویی بیشتر در هزینهصرفه

 (بدلیل حذف تیرها و مشکالت ناشی از آویز تیرها) سیساتأکاهش هزینه ای ت

سیستم دال مجوف یوبوت با حذف تیرهای آویزدار بیرون زده از زیر سقف، عالوه بر کاهش ارتفاع 

سازد و در اجرای تمان مرتفع میکلی ساختمان و مصالح مصرفی آن، نیاز سقف کاذب را در ساخ

 .دباشگذار میسیسات ساختمان بسیار تاثیرأت

 .آوردای مضاعف را برای ساختمان به ارمغان میاین خود کاهش هزینه

 :مزایای معماری سقف یوبوت

 :آزادی بیشتر در طراحی معماری

 فراهم سازه برای را ستون بدون پالنی میانی، هایستون سیستم دال مجوف یوبوت با حذف

 .کندمی

های متفاوت در طبقات ری و ایجاد پالناین کارکرد عالوه بر فراهم نمودن آزادی در طراحی معما

 .آوردبرداری برای کاربر فراهم میمختلف، امکان تغییر در پالن طبقات را در طول دوره بهره

 .آورداین امر در اصطالح معماری، انعطاف پذیری قابل توجهی جهت طراحی فراهم می

 :هاافزایش تعداد پارکینگ

 .باشدهای مورد نیاز در هر ساختمان میامین پارکینگیکی از عمده مشکالت در طرح معماری، ت
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های میانی، عالوه بر تامین پارکینگ یا دال مجوف یوبوت با حذف ستون سقف یوبوت سیستم

 .کندها در پارکینگ را فراهم میتر ماشینهای بیشتر، امکان حرکت و گردش راحت

 :حذف آویزها

و تامین دیوار برشی مناسب، تیرهای آویزدار و کتیبه های  سقف یوبوت با استفاده از سیستم

 .شودبیرون زده از سقف حذف می

 .این امر ارتفاع بیشتر داخلی را برای معمار فراهم می کند

 .تر و کمتر اجرا نمودتوان طبقات را با پله های کوتاهضمن به دلیل کاهش ضخامت سقف میدر

 .گردداین امر باعث کاهش ابعاد باکس پله و افزایش فضای مفید داخلی می

 :مزایای اجرایی سقف یوبوت

 :ییمزایای اجرا

 های بزرگترها و کنسولایجاد دهانه 

 کاهش میزان انتقال صوت، حرارت و لرزش 

 امکان حذف تیرها و ایجاد دال تخت 

 ایبهبود عملکرد لرزه 

 های بزرگ و نامنظم در سقفها و بازشوامکان ایجاد شکل 

 امکان ستون گذاری نامنظم 
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 :ضخامت کمتر سقف و اجرای راحت و سریع

گیری از عملکرد دو طرفه سقف و توزیع متوازن و بهره یوبوت سقف با استفاده از دال مجوف

 .یابدنیروها بین تکیه گاه ها، آویز تیرها حذف شده و در نتیجه ضخامت سقف کاهش می

بندی سقف بسیار ساده به دلیل حذف تیرهای میانی، قالب سقف یوبوت مجوف در سیستم دال

 .بوده

 .گیری از اکیپ آرماتوربند عادی و آموزش این اکیپ اجرا نمودتوان آن را با بهرهمی

کاهش یافته و در نتیجه  سقف ها و آرماتورهای تیردر ضمن به دلیل حذف تیرها، تعداد خاموت

 .یابدسرعت اجرا افزایش می

 :حذف سرستون ها و تیرهای آویزدار و سهولت در اجرا

ها از دال حذف ، تیرهای آویزدار و سرستونسقف یوبوت به دلیل عملکرد دوطرفه دال مجوف

 .شده

 .گرددبندی و نیز افزایش سرعت اجرا میاین امر باعث کاهش هزینه مربوط به قالب

های مربوط به آن ها موجب حذف سقف کاذب و هزینهدر ضمن حذف تیرهای آویزدار و سرستون

 .شودمی
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