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گزارش مقایسه فنی و اجرایی سیستم سقف کوبیاکس با سیستم سقف های یوبوت و پیش تنیده

 )1مقدمه
به طور کلی افزایش طول دهانهها برای ایجاد فضاهای بزرگتر موجب افزایش وزن سازه و در نتیجه ابعاد اجزای باربر سازهای و
هزینههای اجرایی میگردد .همچنین با توجه به اینکه سقفها بیشترین سهم را از وزن کلی سازه دارا میباشند ،کاهش وزن
سقفها از اهمیت ویژه ای در سبک سازی سازه برخوردار است .در صد سال اخیر روشهای متنوعی برای کاهش وزن سازه ارائه
شده است ،که میتوان به سیستم پیش تنیدگی و یا استفاده از مصالح با وزن مخصوص پایین در مکانهایی که اهمیت سازهای
ندارند ،اشاره نمود.
سقف هاى بتن مسلح به دلیل نیاز به کنترل تغییر شکلها و تركها ،بسیار مورد توجه و گاه محدود به دهانه هاى کوچک مىشوند.
حال اگر بتوان مقطع دالهای بتن مسلح را به نحوى بهبود بخشید که عالوه بر تأمین ضوابط کنترلى ،در دهانههاى بزرگ نیز مجاز
به استفاده بوده و همچنین در مقایسه با دالهاى مشابه از وزن کمترى برخوردار باشند ،مىتوان به شیوه جدیدى در روش اجراى
دالهاى بتن مسلح دست یافت .در چند سال اخیر سیستمهایی نظیر دال مجوف دوپوش و دال مجوف کوبیاکس برای این منظور
ارائه شده است .دال مجوف دوپوش بتن مسلح ،از دوالیه بتن مسلح تشکیل شده است که در باال و پایین دال و به صورت گسترده
قرار مىگیرد و حد فاصل این دو الیه با نوعى بلوك توخالى ماندگار به نام  U-BOOTکه از جنس پلى اتیلن مىباشد ،پر شده
است .این محصول همانند بلوكهاى سفالى یا پلى استایرن داراى هندسهاى مکعبى اما مجوف مىباشد که با توجه به نیاز پروژه و
محاسبات طراحى ،ابعاد مختلفى دارند .دال مجوف کوبیاکس مشابه دال مجوف دوپوش میباشد ،با این تفاوت که در نواحی میانی
دال به جای بلوكهای توخالی از گویهای کروی شکل از جنس پلی اتیلن استفاده میشود .همچنین اندازهی گویهای مورد
استفاده در دال مجوف کوبیاکس در قیاس با دال مجوف دوپوش هم ضخامت آن ،کوچکتر است .بنابراین با توجه به شکل هندسی
گویهای مورد استفاده و فاصلهی آنها نسبت به هم ،توزیع تنشها در سقف مجوف کوبیاکس نسبت به سقف مجوف دوپوش
یکنواختتر میباشد.
در این گزارش سیستم سقف کوبیاکس به لحاظ فنی و اجرایی با سیستم سقف یوبوت و سقف پیش تنیده به روش پس کشیده
مقایسه گردیده است.
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گزارش مقایسه فنی و اجرایی سیستم سقف کوبیاکس با سیستم سقف های یوبوت و پیش تنیده

 )2سقف یوبوت و سقف کوبیاکس

 )1-2کلیات
شرکت آرمه دك اولین تاییده سیستم یوبوت را در سال  0399از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن دریافت نمود .امروزه خدمات
مربوط به سقف یوبوت توسط شرکتهای مختلف با نام های تجاری متفاوت ارائه میگردد .شرکت خانه سازی پارسمان سازه تنها
مالک انحصاری سقف کوبیاکس در ایران و کشور های همجوار می باشد و در هر زمان شرکت مادر اروپایی می تواند به عنوان ضامن
شرکت پارسمان سازه مطرح باشد و در مورد پروژه های با مقیاس بزرگ نیاز به انواع خدمات فنی و پشتیبانی های معتبر توسط
آنها ارائه می گردد.

 )2-2شکل احجام پرکننده
 )1-2-2یوبوت
ابعاد طولی و عرضی حجم های یوبوت متعارف طبق دفترچه فنی شرکت های ارائه دهنده آن  22* 22سانتی متر می باشد که با
ارتفاع های مختلف و در فواصل مختلف ( 02،07و  09سانتی متر) نسبت به هم بر روی سقف جایگذاری می شوند .انواع اولیه آنها
هیچ گونه صفحه ای در زیر حجم ها نداشت ند که باعث نفوذ بتن اضافه به داخل احجام و به تبع آن سنگین تر شدن سقف و ابطال
تمام فرضیات طراحی و محاسباتی (بار مرده بیشتر) می شد .بعدها بر اثر سعی و خطا و تجربه صفحه ای (به اصالح کفی) ،ساخته
شده به صورت جداگانه از حجم ،توسط منگنه و یا سیم آرماتوربندی به قسمت تحتانی حجم بسته می شد .در حین اجرا به کرات
دیده شده که اتصال کفی و حجم از یکدیگر جدا گردیده و همچنان بتن به داخل حجم نفوذ می کند .در نوع دیگری از احجام
یوبوت ،حجم ها به صورت دو قسمت دو جدا از هم می باشند که باید در محل اجرای پروژه توسط پیمانکار سقف بوسیله منگنه
صنعتی بروی یکدیگر قرارگیرند .در این حالت همچنان امکان نفوذ بتن از درز وسط بین قالب ها وجود دارد.
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ابعاد احجام یوبوت اصالح شده (شرکت بیستون)  31*31و  37*37سانتی متر می باشد که با ارتفاع های مختلف (،01،02،09
 09،21و  )22و فواصل  9و  01سانتی متر از یکدیگر بر روی سقف جایگذاری می شوند .این احجام کامال بسته بوده و از جنس
پلی پروپیلن می باشند و به صورت تزریق بادی و یکپارچه ساخته شده اند ،که مشکالت مربوط به نفوذ بتن را از بین برده اند.
احجام جدید دیگر یوبوت که از جنس پلی استایرن می باشند در ابعاد طولی و عرضی  21*21 ،72*72و  22*22با ارتفاع های
مختلف و فاصله  01سانتی متر از یکدیگر (بر اساس نظریه فنی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن) می باشند .این نوع از یوبوت ها
نیز به جهت آسیب پذیری شدید آنها به هنگام آرماتوربندی ،بتن ریزی و خصوصاً عملیات ویبره سقف؛ همچنان مشکالت مربوط به
افزایش بتن مصرفی و بار مرده سقف را به همراه دارند.
 )2-2-2کوبیاکس
دالهای کوبیاکس با استفاده از دو نوع گوی طراحی میشوند .نوع اول که آن را گوی تخت ) (Slim-Lineمی نامند ،ارتفاعی بین
 01تا  22سانتی متر دارد .استفاده از این قطعات در نهایت منجر به دال با ضخامت  21تا  32سانتی متر میشوند .با توجه به این
که این گویها ضخامت کمتری دارند و در دال های با ضخامت کمتر قابل استفاده هستند ،امروزه بیشتر مورد استفاده قرار
میگیرند .نوع دوم که گوی کروی ) (Eco-Lineنام دارد ارتفاعی بین  22تا  72سانتی متر داشته و در دالهای با ضخامت  34تا
 91سانتی متر استفاده میشوند .فاصله بین گوی ها  2سانتی متر بوده (بر اساس نظریه فنی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن) و
کیج ماژول های کوبیاکس (قفسه +گوی ها) به صورت شاخه ای و در طول های حدود  2.2متر (با تعداد حدود  4گوی در هر
شاخه) به صورت آماده به محل پروژه ارسال می گردند .بنابراین پیمانکار سقف هیچ زمانی را جهت آماده سازی مصالح کوبیاکس
در محل پروژه صرف نمی کند.

 )3-2جایگذاری احجام بر روی سقف
 )1-3-2یوبوت
از آنجاییکه جای گذاری درست قالبهای یوبوت از اهمیت بسیار باالیی به جهت نقش آنها در ایجاد تیرچه های متعامد  Iشکل
برخوردار است ،قالب های یوبوت براساس فاصله تعیین شده در نقشه ها روی سقف قرار می گیرند و به کمک شابلون فاصله بین
آنها در هر چهار جهت با حجم های کناری حفظ و کنترل گردد .بستهای موجود بر روی بندهای کناری قالبهای یوبوت با توجه
به فاصله مورد نیاز اشاره شده در نقشههای اجرایی ،تنظیم گردیده و با چسب پالستیکی محکم میشود .عموما این بست ها توسط
شرکت تهیه کننده تامین نمی گردد و هر قالب یوبوت باید توسط مفتول از هرجهت به چهار قالب یوبوت کناری خود متصل
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گردد .در احجام یوبوت اصالح شده دو زائده ( با طول های مختلف) و دو حفره در چهار وجه حجم تعبیه شده که به صورت نر و
ماده در محل پروژه در یکدیگر قفل و بست می شوند .اگرچه استحکام اتصاالت بین آنها بیشتر از نوع های قبلی است اما چیدمان
یوبوت های اصالح شده بر روی سقف ،بدلیل داشتن ابعاد کوچکتر ،نیاز به زمان بیشتری دارد .گفتنی است اصالحات انجام شده بر
روی بست ها مشکل شکسته شدن آنها ،هنگام راه رفتن نیروی کار بر روی آنها را کامالً از بین نبرده و همچنان موضوع شکسته
شدن بست ها مشکلی است که می توان زیاد با آن روبرو شد .همچنین برای جلوگیری از بلند شدن یوبوتها در هنگام بتنریزی،
در هنگام اجرای سقف (به خصوص در استفاده از یوبوتهای با سایز بزرگ) قالب ها باید توسط سیم آرماتوربندی (حداقل در هر
یک متر طول) به لوله یا پروفیل زیر قالب ها بسته شود.
از آنجاییکه بیشتر نمونه های احجام یوبوت مستقیماً بر روی آرماتورهای پایین سقف قرار میگیرند و پایه ای جهت کنترل فاصله
آنها از میلگرد وجود ندارد در جاهاییکه از تعداد آرماتور بیشتر و یا تقویتی استفاد گردد ممکن است احجام در ارتفاع بلندتری
نسبت به سای ر نقاط سقف قرار گیرند .این موضوع تبعاتی چون تراز نبودن سقف تمام شده و یکدست نبودن ضخامت آن در مکان
های مختلف را بوجود خواهد آورد .همچنین زایده های بیرون زده از باال و پایین احجام (در نقش اسپیسر) تحمل بار وارده شده از
میلگرد ها و وزن نیروی کار را نداشته و عمال نقشی در ایجاد فاصله بین احجام و میلگرد ها ندارند و به جهت تماس مستقیم احجام
با میلگرد های باال و پایین امکان هم پوشانی کامل بتن در اطراف میگرد ها وجود ندارد.
با توجه به اینکه قالبهای یوبوت برای تحمل بار گسترده معینی طراحی شدهاند ،باید از وارد آوردن بار بیشتر و یا بار متمرکز ،بر
روی یوبوتها خودداری گردد و الزامی است پس از اجرای آرماتور بندی شبکه باال ،به کارگران آموزش داده شود تا بر روی
میلگردها حرکت کنند  .این در حالیست که معموال کارگران ساختمانی پای خود را در قسمت میانی قالب ها می گذارند و در این
حالت ترك خوردگی و یا بازشدگی قالب های یوبوت امری طبیعی است .به همین جهت چیدن همزمان کل یوبوت های سقف،
باعث افزایش تعداد یوبوت های شکسته و از فرم خارج شده می گردد و باید سقف را برای چیدن احجام قسمت بندی نمود .پرت
مصالح مصرفی در این سیستم باال بوده و خارج کردن احجام آسیب دیده پس اجرای آرماتوربندی امری سخت و زمانبر می باشد.
 )2-3-2کوبیاکس
جای گذاری درست کیج ماژول های کوبیاکس از اهمیت بسیار باالیی به جهت نقش آنها در ایجاد یک دیافراگم صلب و یکپارچه
برخوردار است .در این سیستم چیدمان گوی ها بر اساس نقشه های اجرایی انجام می شود .اما از آنجاییکه فاصله بین گوی ها،
بعلت قرارگیری در قفسه ها ،از پیش در یک جهت تعیین شده تنها فواصل بین کیج ها در جهت عرضی و ابتدا و انتهای طولی آنها
(حدود  2.2متر) باید کنترل گردد .در جایگذای کیج ها ،می توان با ساختن شابلون ،دقت جایگذاری را افزایش داد و در قسمت
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هایی که نیاز به جایگذاری طولی کمتر از یک کیج کامل باشد ،توسط قیچی کیج ماژول براساس تعداد گوی ها مورد نیاز بریده می
شود .برای ثابت نگه داشتن کیج های کوبیاکس ،توسط مفتول دو سر ابتدا و انتها آنها به میگرد های پایین متصل می شوند .این
امر برای ثابت نگه داشتن گوی ها هنگام بتن ریزی کافی است و نیازی به اتصال آنها به لوله یا پروفیل زیر قالب ها نمی باشد.
همچنین مهار شدن گوی ها در قفسه ها از جابجایی غیر مجاز آنها هنگام بتن ریزی جلوگیری بعمل می آورد.
مفتول های باال ،پایین و پایه های کیج ماژول های کوبیاکس از تماس مستقیم گوی ها با آرماتورهای باال و پایین جلوگیری بعمل
می آورد و باعث می گردد ضخامت تمام شده سقف تحت تاثیر مکان گوی ها نبوده و بتن به طور کامل اطراف میلگر های سقف را
بپوشاند.
قفسه های کوبیاکس از قرارگیری مستقیم وزن مصالح و نیروی کار بر روی گوی ها جلوگیری بعمل آورده و موجب می گردد پرت
مصالح مصرفی در این سیستم به حداقل ممکن کاهش یابد .اگر چه جابجایی گوی های آسیب دیده حتی بعد از آرماتورگذاری،
بدلیل فواصل بیشتر آرماتور های باال (در مقایسه با آرماتورهای تحتانی) و ابعاد گوی ها ،مشکل نبوده و براحتی قابل انجام می
باشد.

 )4-2آرماتوربندی سقف
 )1-4-2یوبوت
از آنجاییکه عملکرد سقف یوبوت مشابه تیرچه های متعامد می باشد ،جایگذاری آرماتورهای شبکه باال و پایین باید به گونهای باشد
که در بین هر دو قالب یوبوت یک میلگرد و از روی آنها یک یا دو میلگرد (بسته به ابعاد) قرار گیرد .بدین منظور توصیه میگردد
(در یوبوت های با ابعاد بزرگ) ابتدا فاصله میلگردهایی که در میان یوبوتها قرار میگیرد ،از نقشهها استخراج شده و مطابق آن
روی سقف چیده شوند .سپس در بین این میلگردها یک یا چند میلگرد دیگر مطابق نقشهها با فاصله یکسان اضافه گردد .به همین
جهت به آرماتوربندی و شابلون گذاری با دقت باال نیاز است.
مطابق نقشههای اجرایی ،در کنج هر یوبوت باید از آرماتور سنجاقی و  sشکل استفاده شود .یکی از وظایف این سنجاقها یکپارچه
کردن شبکه باال و پایین (کنترل نیروی برشی) و ثابت نگه داشتن یوبوتها در میان این دو شبکه میباشد .لذا توصیه میگردد خم
 032درجه سنجاق در قسمت پایین قرار گیرد و خم  81درجه در قسمت باال بوسیله سیم آرماتوربندی محکم شود تا در هنگام
بتن ریزی از جدا شدن شبکه باال از شبکه پایین و در نتیجه باال آمدن یوبوتها جلوگیری شود .ممکن است آرماتور های فوقانی در
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سقف یوبوت قطری کمتر از آرموتورهای تحتانی داشته باشند اما به جهت لزوم شکل گیری تیرچه های متعامد و قرارگیری درست
آرماتورهای سنجاقی ،آرماتورهای فوقانی و تحتانی باید در یک راستا قرار بگیرند.
 )2-4-2کوبیاکس
آرماتور بندی این سقف در دو الیه عمود اجرا می شود .معموالً آرماتور های فوقانی کوبیاکس قطری کمتر از آرموتورهای تحتانی
دارند و فواصل آنها نیز افزایش می یابد .جایگذاری آرماتورهای شبکه باال و پایین سقف کوبیاکس هیچ ارتباطی به چگونگی محل
قرارگیری کیج ها ندارند و الزاماتی مبنی بر این موضوع وجود ندارد .آرماتور بندی از کناره های کار براساس فاصله تعیین شده در
نقشه ها و فاصله از المان های سازه ای انجام می گیرد .تنها باید دقت شود راستای کیج ها با اولین الیه آرماتور های تحتانی هم
راستا باشند ،به عبارتی عمود بر الیه دوم تحتانی .در هنگام آرماتور بندی نیاز به اجرای هیچ نوع آرماتور خاصی در اطراف کیج
ماژول ها نمی باشد.

 )5-2بتن ریزی
در هر دو نوع سقف هنگام بتنریزی بهتر است ابتدا یک الیه حدود  01سانتیمتری ریخته و ویبره زده شود و سپس روی آن در
بتن ریزی ثانویه پر گردد .البته باید توجه داشت به هیچ وجه الیه اول به گیرش اولیه نرسد و درز سرد افقی ایجاد نگردد .در هر دو
این روش ها سقف نیاز به ویبره بیشتری در مقایسه با سقف های معمول و سنتی دارد.
 )1-5-2یوبوت
در سقف یوبوت روانی بتن (اسالمپ) مورد استفاده باید در حدود  00الی  03سانتیمتر بوده تا بتن بهراحتی در زیر قالبها حرکت
کند و فضای زیر را پر نماید .در این سقف الزامی است ما بین تمام حجم های یوبوت (بدلیل فرم مکعبی) در هر جهت عمل ویبره
انجام شود .از مشکالت عمده یوبوت های از جنس فوم می توان خورد شدن و افزایش مصرف بتن در سقف را نام برد .اکیدا توصیه
میشود در سقف های یوبوت جهت افزایش اسالمپ بتن از فوق روان کنندههای مجاز با مقدار توصیه شده در کاتالوگ فنی شرکت
تولید کننده ،استفاده شود  .استفاده از روان کننده ها عالوه بر تحمیل هزینه های اقتصادی ممکن است موجب باالرفتن بیشتر
احجام هنگام بتن ریزی گردد و درصورتیکه زمان بین دو مرحله بتن ریزی مقداری طوالنی گردد موجب گیرش سریعتر بتن و
ایجاد درز سرد شود.
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 )2-5-2کوبیاکس
بتن مورد استفاده در سقف کوبیاکس بتن معمولی می باشد و روانی بتن (اسالمپ) مورد استفاده حدود  01الی  00سانتیمتر می
باشد .بتنریزی مشابه سقف یوبوت در دو مرحله متوالی صورت می پذیرد .استفاده از روان کننده ها در سقف کوبیاکس به هیچ
عنوان امری الزامی نمی باشد .فرم کروی شکل گوی های ک وبیاکس باعث سهولت بتن ریزی و کاهش میزان ویبره الزم در این
روش می شود .فرم کروی شکل گوی های کوبیاکس باعث سهولت بتن ریزی و کاهش میزان ویبره الزم در این روش می شود و
الزامی نیست ما بین تمام گوی ها در هر جهت عمل ویبره انجام شود.
 )6-2قالب بندی و قالب برداری
به طور کلی قالب بندی هر دو این سقف ها مشابه دال های بتنی معمول می باشد و ضوابط مربوط به قالب بندی و قالب برداری
بند های  0-02-8مبحث نهم مقررات ملی ساختمان در مورد آنها باید رعایت گردد .در اجرای قالب بندی سقف می توان از تخته
قالب بندی (نراد)  ،تخته پالی وود (سه الیه)  ،و قالب فلزی برای کفراژ بندی و از جک سه متری و پنج متری ،اسکافلد و انواع
داربست سنتی و یا دارای بست امگا و چکشی استفاده نمود .زمان باز کردن قالب ها بستگی به طول دهانه ،دمای هوا ،عیار بتن و
افزودنی های بتن داشته و از  4روز الی  07روز متغیر می باشد .پس از گذشت این زمان تعدادی چهارپایه و جک نگهبان با نظر
دستگاه نظارت تا  29روز باید زیر سقف بماند تا سقف چار ترك خوردگی و خیز ناگهانی بدلیل عدم استقامت بتن و بستن چهارپایه
و جک های سقف باال روی سقف فعلی نگردد.

آدرس  :تهران -خیابان ولیعصر-باالتر از میدان ونک – خیابان خلیل زاده – پالک 33تلفن  77747448-47فاکس 77487788

8

گزارش مقایسه فنی و اجرایی سیستم سقف کوبیاکس با سیستم سقف های یوبوت و پیش تنیده

 )3کوبیاکس و سقف پیش تنیده به روش پس کشیده

 )1-3کلیات
پیش تنیدگی به دو روش عمده پیش کشیدن) (Pre Tensionو پس کشیدن ) (Post Tensionانجام می شود .در سقف
های بتنی پیش تنیده پس کشیده ،نیروی پیش تنیدگی در بتن ،توسط کشش کابل ها بعد از ریختن بتن و رسیدن بتن به مقاومت
الزم ،ایجاد می شود .این روش به صورت کارگاهی یا کارخانه ای قابل انجام است و با مخفف ) (PTشناخته می شود .در اجرای
سقف های ، PTابتدا غالف های فلزی جایگذاری می شوند .سپس ،کابل ها درون غالف ها قرار گرفته و پس از بتن ریزی و
رسیدن بتن به مقاومت الزم( ،میزانی ذکر شده در مدارك محاسباتی طرح) کشیده می شوند .در مرحله بعد به منظور
محافظت کابل ها در برابر خوردگی و زنگ زدگی ،گروت یا دوغاب سیمانی مخصوص و یا مواد پلیمری مانند انواع مناسب قیر یا
گریس به درون غالف ها تزریق می شود .سیستم سقف پیش تنیده پس کشیده دو نوع هستند:


چسبیده ( : )Bondedبا این روش کابل های پس کشیده از میان غالف های تخت ممتد وکوچک از جنس گالوانیزه
عبور می کند که داخل غالف ها پس از بتن ریزی وکشیده شدن کابل ها با دوغاب پر می شود .



نچسبیده ) :(un-Bondedدر این روش هر کابل داخل یک غالف پالستیکی قرار دارد (کابل قابلیت حرکت درون غالف
پالستیکی را دارد) و مستقیما توسط یک مهار نگه داشته میشود .پس از بتن ریزی و کسب مقاومت فشاری مورد نیاز
کابل ها کشیده میشوند .در این روش نیروی فشاری از طریق مهارهای انتهایی به بتن منتقل شده و کابل در طول خود
پیوندی با بتن ندارد .از آنجایی که ن یازی به تامین چسبندگی بین کابل و بتن وجود ندارد  ،عملیات تزریق گروت در این
سیستم حذف میشود.

آدرس  :تهران -خیابان ولیعصر-باالتر از میدان ونک – خیابان خلیل زاده – پالک 33تلفن  77747448-47فاکس 77487788

9

گزارش مقایسه فنی و اجرایی سیستم سقف کوبیاکس با سیستم سقف های یوبوت و پیش تنیده

در این گزارش سیستم سقف پیش تنیده به روش پس کشیده نچسبیده با سقف کوبیاکس مقایسه گردیده که آن را به اختصار
سیستم پس کشیده می نامیم.

 )2-3تامین مصالح
 )1-2-3پس کشیده
از آنجاییکه در سیستم های پس کشیده تامین قطعات جزاً و یا کالً از خارج از کشور می باشد ،با توجه به تحریم های بین المللی
استفاده از آ نها ممکن است خطرات ،هزینه ها و یا تاخیراتی را به پروژه تحمیل کند .به طور مثال تامین کابل های اوریجینال در

ایران سخت می باشد .در حال حاضر سه مارك شناخته شده و مورد استفاده در ایران تیکسا اسپانیا ،فابریچال پرتغال و تاکل ایتالیا
می باشند .ارسال کابل ها از این کشورها بدلیل تحریم های موجود ممکن ،اما زمانبر (حدود دو ماه) می باشد .بنابراین باید دقت
شود که شرکت مورد قرارداد میزان کابل مورد نیاز برای حداقل سه سقف پروژه را داشته باشد.
یکی دیگر از مشکالت کابل های چینی تکه تکه بودن آنها در طول های حدود  21 ،01متر است .در این حالت در صورت نیاز به
طول بیشتر امکان وصله کردن آنها نمی باشد پس مورد استفاده قرار نمی گیرند .در حال حاضر بهترین مارك چینی موجود در بازار
گلوبال می باشد که آن هم در این مورد مستثنی نمی باشد .اما مارك های گفته شده در قبل یا دچار این مشکالت نمی شوند و یا
در طول های حدود  011متر تکه دارند .همچنین زدگی کابل ها ،زمانی که هنوز رول هستند و یا در حین اجرا (زمان حرکت
نیروی کار) از دیگر نکاتی است که در مورد کابل ها باید کنترل شود که نیاز به چسب مخصوص آپارت دارند.
در روش پس کشیده هر کابل به یک مهار انتهایی متصل میشود و مهار انتهایی محل انتقال نیروی فشاری از کابل به بتن می باشد.
این قطعه شامل قسمت هایی مانند انکورج ،پاکت فرمر ،گوه و غیره می باشد که جنس های موجود در بازار ایران معموال چینی
بوده و درصورتیکه از برند با کیفیت باال (مانند شوبالك امریکا) نباشند پس از کشیدن کابل ها بدلیل فشاره وارده این اعضا می
شکنند .نتیجتا از آنجاییکه کابل ها  ،به جهت دارا بودن مشخصاتی چون مقاومت کششی باال،مقاومت در برابر افت و وادادگی و
انعطاف پذیری ،نقش بسیار مهم و حیاتی دارند ،در نتیجه نسبت به خطاهای ساخت ،اجرا و یا بهره برداری بسیار آسیب پذیر و
خطر آفرین هستند.
کابل های مربوط به سیستم پس کشیده مانند کابل های برق بروی حلقه های چوبی بزرگ بسته شده اند و برای بردن آنها به روی
سقف نیاز به یک فضای دپو با طول زیاد داریم تا کابل ها بر روی یک پایه فلزی قرار گرفته و در طول های حدود  21و  22متر
بریده شوند .بنابراین فضای دپو مورد نیاز برای سیستم پس کشیده باید حداقل عرضی در حدود  2 ،7و طولی  31متر داشته باشند.
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 )2-2-3کوبیاکس
کیج های کوبیاکس از مفتول  2و یا  9و گوی های آن از جنس پلی اتیلن می باشند که تماماً و کامالً در داخل کشور تهیه و تولید
می گردند و هیچ گونه وابستگی به خارج از کشور در مراحل مختلف تولید ،اجرا و بهره برداری ندارند .با عنایت به اینکه این کیج
ماژول ها (گوی های کوبیاکس) نقش بار بری در ساختمان ندارند و تنها نقش پر کننده را دارند و به محض رسیدن به مقاومت مورد
نیاز بتن ماموریت آنها به پایان می رسد  ،لذا استحکام ساختمان ارتباطی با گوی ها نخواهد داشت.
کیج ماژول های کوبیاکس با توجه به مقدار مورد نیاز برای هر سقف پروژه قبل از اجرای آن سقف سفارش داده می شوند و به
صورت کامال آماده به محل پروژه ارسال می گردند .با توجه به اینکه آنها طول های حدود  2.2متری دارند دپو کردن آنها نیاز به
فضای زیادی نمی خواهد.

 )3-3نصب مصالح
 )1-3-3پس کشیده
در اجرای سقف به روش پس کشیده بخش اعظمی از کار (مانند جایگذاری وکشیدن کابلها) باید توسط نیروی متخصص انجام
پذیرد که این امر نیاز به هماهنگی اکیپ اجرایی با نیروی کار خارج از محل پروژه دارد .توصیه می شود در سیستم پس کشیده
برای بلند کردن دسته ای کابل های بریده شده و یا کویل کابل ها ،تاور کرین در محل پروژه قرار گیرد زیرا کار کردن با باالبر و
جرثقیل بدلیل وزن باالی کابل ها مشکل می باشد.
برای قراردادن کابل ها  ،اسپیسر ها از کنار و لبه کار ابتدا در فواصل  08-09سانتی متر چیده شده و به حدود  4-9سانتی متر در
وسط دهانه ها می رسند .این اسپیسر ها دارای کیفیت خوب بوده و معموال از نوع دوطبقه می باشند که پایه های مخصوص 7
طرفه دارند .در حال حاضر قیمت هر کدام از آنها حدود  711-321تومان می باشد .جایگذاری این اسپیسر ها هم به لحاظ زمانی و
هم به لحاظ اقتصادی باری به پروژه اضافه خواهند کرد ، .به طور مثال برای یک سقف  911مترمربعی حدود یک میلیون تومان
هزینه در بر خواهد داشت و از طرفی احتمال شکستن آنها زیاد است چون ارتفاعی به نسبت بلند دارند .برای استفاده بهینه از
نیروی پیش تنیدگی ،موقعیت کابل نسبت به تار خنثی در طول دال تغییر میکند .معموال روی نقاط تکیه گاهی کابل ها به تار
فوقانی ،و در وسط دهانه به تار تحتانی نزدیک میشوند .به این انحنا اصطالحا پروفیل ( )Profileمی گویند .جهت تامین پروفیل
مناسب  Chairهایی در اندازه های متفاوت با فاصله های مشخص قرار داده شده و کابل روی آنها قرار میگیرد .بنابراین منحنی ها
و فرم سینوسی کابل ها باید حفظ شود .به همین جهت برای باز کردن کابل ها از حالت رول و قراردادن درست آنها بر روی سقف
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به نیروی کار ماهر نیاز است .کابلها با توجه به نقشه های اجرایی و معموال در دو جهت عمود بر هم روی سقف ها قرار میگیرند.
یک سمت غالف باز و سمت دیگر آن به قالب های چوبی مخصوص ،به منظور سهولت در نصب مهارهای انتهایی ،متصل میشود .که
معموال بدلیل ایجاد فضای گرد بریده شده در فواصل نزدیک این قالب های چوبی احتمال شکستن تخته چوب ها هنگام باز کردن
قالب زیاد است و نمیتوان از آنها برای سقفهای متععد استفاده کرد.
کشیدن کابل ها :بعد از اینکه بتن به مقاومت فشاری موردنیاز رسید میتوان عملیات کشش کابل ها را اغاز نمود .هر کابل از یک
طرف یا از هر دو طرف (در صورت نیاز)کشیده میشود .میزان افزایش طول هر کابل با توجه به طول و پروفیل آن محاسبه شده و
پس از کشش نیز اندازه گیری میشود .بدین ترتیب صحت اجرای عملیات کنترل میگردد .برای اعمال نیروی پیش تنیدگی به کابل
از جک هیدرولیک استفاده میشود .پمپ هیدرولیک نیروی مورد نیاز را برای کشش فراهم کرده و عملیات کشش توسط جک انجام
میشود .کالیبراسیون (واسنجی) جک و پمپ در کشش کابل ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است .از جک های معروف موجود در
بازار پاور تیم و اینر پک می باشد که معموال بدلیل قیمت باالیی که دارند در محل پروژه نگهداری نمی شوند و تاخیر در زمان
ارسال جک ها به محل پروژه از مواردی است که ممکن است در حین کار زیاد با آن مواجه شد .از طرفی کالیبره نبودن جک ها از
مشکالت مهم دیگری است که ممکن است منجر به در رفتن کابل ها ،کشیده نشدن کابل ها به میزان مورد نیاز و مشکالت فنی
اجرایی دیگر شود .نکته دیگر اینکه نمی توان کابل ها را با طولی بیشتر از حدود  22و 31متر روی سقف قرار داد زیرا کشیدن آنها
تقریباً غیر ممکن خواهد بود .به همین جهت الزم است باکس هایی (با حداقل عرض  81-91سانتی متر جهت قرارگیری مناسب
جک) برای ایجاد فضا جهت کشش کابل ها ایجاد گردد .این باکس ها در تمام طبقات زیرزمین در اطراف سقف باید ایجاد گردند.
در طبقات باال نحوه قرار گرفتن جک ها در کنار کار از اهمیت خاص برخوردار است .بدلیل وزن سنگین جک ها الزم است
زیرسازی مناسبی برای آنها مانند داربست ایجاد شود.
جهت برآورد سرعت اجرای این سیستم می توان گفت کابل های یک سقف حدود  0211متری پس کشیده در سه روز با  9نیروی
کار جایگذاری خواهد شد.
آرماتورهای مورد نیاز در سقف پس کشیده شامل کالف های کناری ،آرماتورهای تقویتی روی ستون ها و دیوارها ،آرماتورهای
مربوط به برش پانچ ،آرماتورهای اطراف بازشوها و ...می باشد که در این مرحله روی سقف نصب میشوند .حجم آرماتوربندی در این
روش در مقایسه با دال بتن آرمه کمتر است و عمال آرماتوربندی بصورت شبکه فوقانی و تحتانی وجود ندارد.
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 )2-3-3کوبیاکس
به دلیل سهولت اجرای سقف کوبیاکس نیازی به نیروی کار متخصص و ابزار خاصی نمی باشد و این سقف مانند سایر سیستمهای
بتنی با اکیپهای ساده کارگری امکان اجرا دارد .این در حالیست که اجرای سقف پیشتنیده نیاز به اکیپ و تجهیزات اجرایی
خاص دارد .الزم به ذکر است اجرای کل سازه (سقف و اسکلت ) پروژه های طراحی شده بر اساس سیستم سقف کوبیاکس می
تواند توسط پیمانکار منتخب کارفرمایان صورت پذیرد و این شرکت با ارائه خدمات فنی ،شامل طراحی و نظارت ،و پشتیبانی های
الزم به عنوان همراهی در مسیر اجرای پروژه های ساختمانی مربوطه قرارگیرد .کیج های کوبیاکس بدون نیاز به تجهیزات خاص
(مانند جرثقیل و تاورکرین) توسط نیروی کار ساده قابل جابجایی و انتقال به تمام نقاط پروژه می باشند .جهت برآورد سرعت
اجرای این سیستم می توان گفت کیج ماژول های یک سقف حدود  0211متری در یک روز با  9نیروی کار جایگذاری خواهد شد.
در این سیستم چیدمان گوی ها بر اساس نقشه های اجرایی انجام می شود .اما از آنجاییکه فاصله بین گوی ها بعلت قرارگیری در
قفسه ها از پیش در یک جهت تعیین شده تنها فواصل بین کیج ها در جهت عرضی و ابتدا و انتهای طولی آنها (حدود  2.2متر)
باید کنترل گردد .در جایگذای کیج ها ،می توان با ساختن شابلون ،دقت جایگذاری را افزایش داد همچنین باید دقت شود راستای
کیج ها با اولین الیه آرماتور های تحتانی هم راستا باشند ،به عبارتی عمود بر الیه دوم تحتانی باشند .در قسمت هایی که نیاز به
جایگذاری طولی کمتر از یک کیج کامل باشد ،توسط قیچی کیج ماژول براساس تعداد گوی ها مورد نیاز بریده می شود .کیج های
کوبیاکس جهت قرار گیری روی آرماتور های پایین نیاز به هیچ تجهیزات خاصی ندارند و پایه کیج ها فاصله آنها را از آرماتور های
پایین حفظ کرده و مفتول باالی کیج ها مشابه خرك برای جایگذاری آرماتورهای فوقانی عمل می کند.

 )4-3بتن ریزی
 )1-4-3پس کشیده
بتن مورد استفاده در سقف پس کشیده با عیار  721در طراحی نقشه ها درنظر گرفته می شود که عموماً بدلیل عدم اطمینان از
کیفیت بتن ارائه شده و اهمیت مقاومت باالی مورد نیاز به جهت تحت فشار قرارگرفتن آن پس از کشیدن کابل ها ،بتن با عیار
 211سفارش داده می شود .حساسیت کار در این مورد به دو جهت باالست یک به جهت لزوم رسیدن به مقاومت  91درصد در
زمان قبل از کشیدن کابل هاو دیگری اینکه در صورتیکه به اشتباه بتن به مقاومت مورد نظر نرسد در زمان کشیدن کابل ها نرسیده
باشد ،بتن با مقاومت پایین دچار ترکیدگی خواهد شد .بعد از بستن آرماتورها و قرارگیری کابلها روی سقف ،بتن ریزی انجام
میشود  .در این مرحله باید در مورد ویبره زدن اطراف مهارهای انتهایی دقت کافی به خرج داد .بتن ریزی سقف های پس کشیده
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در یک مرحله انجام می گیرد اما این امر مستلزم دقت باال یی می باشد به این دلیل که در حین بتن ریزی و ویبره کردن اسپیسرها
دچار شکستگی و کابل ها دچار خوردگی یا جابجایی نشوند .تا زمانی که بتن به مقاومت نرسیده نمی توان کابل ها را کشید و قالب
ها رو باز کرد .در سیستم پس کشیده اجرای کامل سقف حدود سه تا چهار هفته کاری زمان خواهد برد و تنها در ساختمان های با
اسکلت بتنی قابل اجرا می باشند.
از مزایای دال پس کشیده ضخامت کم این دال در مقایسه با دیگر دال ها می باشد .البته این موضوع تبعاتی مانند لرزش و ارتعاش
این سقف ها را بدنبال دارد .به همین جهت برای اجرای سقف پس کشیده در دهانههای بلند ،به جهت کنترل خیز و ارتعاش ،گاهی
ضخامت سقف افزایش مییابد که موجب سنگین شدن سقف میگردد .در سیستم پس کشیده تیرهای آویزدار و کتیبههای
بیرونزده مشاهده میشود که نیاز به اجرای سقف کاذب را به همراه دارد.
می توان گفت یکی از بزرگترین مشکالت سیستم پس کشیده ،ایجاد بازشو پس از اجرای سقف است .بدلیل نقش مهم و سازه ای
کابل ها تعبیه بازشو در مسیر کابل ها امکان پذیر نمی باشد و آسیب های فنی و مشکالت جدی در استحکام سازه ایجاد خواهد
کرد .همچنین به لحاظ استفاده از بتن با مقاوت باالتر ،تحت فشار کابل ،در هنگام تخریب حالتی مانند انفجار در بتن ایجاد می
شود .به همین دلیل گاهی در روش پس کشیده محل هایی برای عبور تاسیسات احتمالی در آینده تعیین می گردد که مطابقت با
نقشه های تاسیسات در حین ساخت ندارند.
 )2-4-3کوبیاکس
در مورد سقف کوبیاکس عیار بتن در حین طراحی  321درنظر گرفته می شود که در صورت حساسیت کارفرما بتن با عیار 711
خریداری می شود .در ضمن بتن مورد استفاده در سقف کوبیاکس بتن معمولی می باشد در حالیکه بتن سقف پس کشیده باید
با عیار  711کیلوگرم ساخته شود .شوند .از آنجاییکه گوی های کوبیاکس در قفسه ها مهار شده اند و جابجایی آنها در قفسه ها در
حین بتن ریزی به میزانی مجاز است که از قبل در محاسبات در نظر گرفته شده است .تنها اتصال کیج ها به میگرد های پایین
برای ثابت نگه داشتن گوی ها هنگام بتن ریزی کافی است .در این سقف توصیه می شود جهت بتن ریزی آسانتر و جلوگیری از
کرمو شدن زیر سقف  ،بتن ریزی در دو مرحله متوالی صورت گیرد .در ابتدا یک الیه  01سانتی در کل سقف بتن ریزی و ویبره می
شود و سپس در مرحله دوم تا تراز مورد نظر بتن ریزی تکمیل گردد .البته باید توجه داشت به هیچ وجه الیه اول به گیرش اولیه
نرسد و درز سرد افقی ایجاد نگردد  .این نوع دال مجوف نیاز به ویبره بیشتری در مقایسه با سقف های سنتی دارد اما الزامی نیست
ما بین تمام گوی ها در هر جهت عمل ویبره انجام شود .فرم کروی شکل گوی های کوبیاکس باعث سهولت حرکت بتن به زیر
گوی ها میشود.

آدرس  :تهران -خیابان ولیعصر-باالتر از میدان ونک – خیابان خلیل زاده – پالک 33تلفن  77747448-47فاکس 77487788

14

گزارش مقایسه فنی و اجرایی سیستم سقف کوبیاکس با سیستم سقف های یوبوت و پیش تنیده

با توجه به سابقه اجرایی سیستم سقف کوبیاکس در سراسر کشور و در پروژه های با مشخصات و مختصات مختلف ،پیش بینی می
گردد در صورت تامین به موقع مصالح و تجهیزات و نیروی انسانی مورد نیاز و عدم تاخیر و یا تعلیق در مراحل مختلف کار ،اجرای
هر طبقه حدود دو تا سه هفته کاری زمان خواهد برد .مطلوب ترین نوع سازه برای اجرای سقف کوبیاکس ،سازه با اسکلت بتنی
است کما اینکه اجرای آن با ستونهای فلزی نیز امکان پذیر می باشد.
در سقف کوبیاکس ،با افزایش فاصله بین تار باال و پایین دال ،خود به راحتی میتواند خیز و ارتعاش را بدون افزایش بتن مصرفی و
سنگین کردن سقف کنترل نماید .همچنین سقف کوبیاکس به دلیل داشتن حفرههای هوایی داخل سقف ،در برابر انتقال صدای
هوابرد و گسترش آتش مقاومت خوبی دارد.
در سیستم کوبیاکس تیر در معنای مصطلح قابل حذف می باشد که در صورت حذف باربری جانبی توسط دیوارهای برشی تأمین
می گردد .دیوارهای برشی به همراه عملکرد دیافراگمی دال تخت کوبیاکس  ،اصل اساسی مقاومت در برابر زمین لرزه در این
سیستم می باشد .مطابق آیین نامه  2911در صورتیکه امکان تامین دیوار برشی به میزان کافی در دو جهت اصلی سازه وجود
نداشته باشد نیاز به تعبیه تیر پیرامونی جهت کنترل  %22نیروی زلزله وجود دارد .همچنین مطابق آیین نامه درساختمانهای با
بیش از  02طبقه و یا بلندتر از  21متر ،استفاده از سیستمهای دوگانه و یا ترکیبی قاب خمشی و دیوار برشی اجباری است .به
جهت عدم وجود تیر آویز در زیر سقف ها ،سهولت اجرای تاسیسات و عدم الزام اجرای سقف کاذب از مزیت های دیگر این سیستم
می باشد .تعبیه بازشو در سقف های کوبیاکس براساس ضوابط مقررات ملی ساختمان تقریبا در تمامی نواحی بجز بخش های
محدودی کنار ستون ها امکانپذیر می باشد .شایان ذکر است پس اتمام عملیات اجرایی بدلیل عدم نقش سازه ای کیج ماژول ها،
مشکلی در صورت نیاز به ایجاد بازشو وجود ندارد اگر چه توصیه می گردد قبل از عملیات بتن ریزی محل بازشو ها معین شده
باشد.
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