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 بتنی دالسقف 

 بین ضخامتي دارای معموال مسلح، بتني افقي هایدال. است امروزی هایساختمان در ایسازه عضو يک

 عنوان به نیز ترنازك هایدال از. شوندمي برده كار به طبقات سقف در عمدتا و بوده مترسانتی ۰۱ تا ۰۱

 .گرددمي استفاده فرش سنگ

 زير خاک يا و پي از ف،همک طبقه ساختن هنگام صنعتي، و مسکوني هایساختمان از بسیاری در

 و مرتبه بلند هایساختمان در. شودمي استفاده ضخیم بتني هایدال برای گاهتکیه عنوان به ساختمان،

 هر سقف فوالدی، های قاب بین در ضخامت كم ساختهپیش بتني هایدال دادن قرار با نیز هاخراشآسمان

 .كنندمي درست را طبقات از يک

 استفاده (r.c.) يا (r.c.slab) از اختصار به مسلح، بتني هایدال دادن نشان برای فني، هاینقشه در

 .شودمي

 

 حرارتی دال بتن عملکرد

 كاریعايق به مربوط مورد نخستین. دارد وجود گرما و حرارت درباره اساسي و مهم موضوع دو جا اين در

 دست از موجب كه گرفتمي قرار زمین روی بر مستقیما بتني دال قديمي، هایساختمان در. است كف

 عايق، از ایاليه روی بر معموال بتني هایدال امروزی، هایساختمان در اما. شدمي اتاق حرارت رفتن

 حال اين با. شودمي استفاده نیز كف از گرمايش هایلوله از دال داخل در گاهي. گیرندمي قرار( يونولیت)

 سرمايش يا گرمايش به نیازی كه ایافتاده دور هایساختمان ساختن برای نشده، عايق هایدال هنوز

 قرار سنگي اليه روی بر مستقیم طور به را بتني دال موارد گونه اين در. گیرندمي قرار استفاده مورد ندارند،

 تامین را ساختمان سرمايش و گرمايش كرده، حفظ سال طول در را دال دمای اليه، اين كه دهندمي

 .كندمي

 قرار حرارتي پوشش داخل در بتن كه جاهايي و ها كف ديوارها، در كه است باال حرارتي جرم دوم، مورد

 شود؛مي گرم متناوب صورت به اتاق كه است مواقعي در دارد وجود كه اشکالي. دارد كاربرد گیرد،مي

 با مناطقي در حال اين با. بردمي زمان نیز بتن شدن گرم ساختمان، گرمايش در تاخیر نتیجه در چهچنان

 يک عنوان به دال حالت، اين در. آيدمي حساب به مزيت يک اين روز، طول در باال دمايي نوسانات

 .دهدمي افزايش شب در و كاهش روز در را ساختمان دمای و كرده عمل حرارت كنندهتعديل
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 طراحی دال بتن

 سطح ها،طرح اين همه در. دارد وجود طراحي روش تعدادی ها،دال وزن به مقاومت نسبت افزايش برای

 .شوندمي ساخته زير های حالت به نیز پايیني سطح و بوده صاف و مسطح صورت به دال بااليي

 دال، از نوع اين در. ريزندمي دار موج فوالدی سیني يک در را بتن معموال آن ساختن برای كه دار موج

 به سمتي از و كوتاه جهت در را دار موج دال. دارد مناسبي مقدار دال خود وزن مقابل در خمش و مقاومت

 دال .دارد جهت يک در توجهي قابل مقاومت كه( طرفه يک) ایدندانه دال .كنندمي استفاده ديگر سمت

 .است بااليي مقاومت دارای جهت، دو هر در كه( طرفه دو) ایكلوچه

 آنچنان كوتاه محور در لنگر زيرا. است الزم كوتاه درجهت تنها تقويتي، مقاوم لنگر طرفه، يک هایدال در

 به دال بلند جهت طول نسبت كه صورتي در. نمود نظر صرف آن از توانمي كه است كمي مقدار دارای

 .گرفت نظر در طرفه يک صورت به را دال توانمي باشد، ۲ از بیشتر تر، كوتاه جهت

 به بلند جهت طول نسبت اگر. است نیاز تقويتي مقاوم لنگر به جهت، دو هر در طرفه، دو هایدال در اما

 .كرد بررسي طراحي در را جهت دو هر لنگر بايد اهآنگ باشد، ۲ از تر كوچک كوتاه،

 

 ساخت دال بتن عملیات

 ساخته پیش هایدال. باشد پروژه محل در شده اجرا يا و ساخته پیش صورت به است ممکن بتني دال يک

 از نوع اين. شوند نصب بتني يا فوالدی تیرهای بین در تا يابندمي انتقال محل به و شده تولید كارخانه در

. باشد نشده تنیده يا ،(كارگاه محل در) تنیدهپس ،(كارخانه در) تنیدهپیش صورت به است ممکن هادال

 شکل به ساخته پیش دال تا شود، ساخته دقیق صورت به ابعاد نظر از سازه، در دال گاهتکیه كه است الزم

 .گیرد قرار خود محل در مناسب

 در. شودمي اجرا ريزند،مي آن داخل به را بتن خمیر كه هايي قالب از استفاده با بتني دال پروژه، محل در

 قرار قالب داخل در ريزی بتن از قبل را تقويتي آرماتورهای شود،مي اجرا مسلح صورت به دال كه حالتي

 صورت به بتن، تا شودمي استفاده پالستیک وسايل از قالب، داخل در گردهامیل داشتننگه برای. دهندمي

 خود كناری ديوارهای از كف، دال اجرای هنگام در است ممکن. دهد پوشش را تقويتي آرماتورهای كامل

 كه سیني مانند هايي قالب از سقف، دال در ولي شود؛ استفاده ريزیبتن برای قالب عنوان به ساختمان،

 را ها داربست اين بتن، شدن سفت از بعد كه شودمي استفاده اندشده داشتهنگه موقتي های داربست توسط
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 در امروزه. شوندمي ساخته فوالدی يا و پالستیکي چوبي، قطعات و صفحات از عمدتا ها قالب. دارند مي بر

 استفاده فوالدی و پالستیکي یها قالب از كار، كیفیت بردن باال برای معموال تجاری، ساختماني هایه پروژ

 .است رايج بسیار چوبي، قطعات از استفاده كم بودجه با سازهايي و ساخت در كه حالي در. شودمي

 پي ديوارهای يا آجر توسط كه كف هایدال در مثال برای. نیست قالب از استفاده به احتیاجي هم گاهي

 .كنندمي عمل قالب سیني های كناره عنوان به ديوارها اند،شده احاطه

 

 بتن دال مزایای

 .(فوالد و آب سنگدانه، سیمان،) سقف در مصرفي مصالح در جويي صرفه .۰

 .(وزن كاهش علت به) لرزه زمین برابر در مقاومت .۲

 دقیقه(. ۰8۱ – 0۱)از  آتش برابر در مقاومت .3

 و مقاومت برشي باال. خمشي رفتار .4

 قابل قبول. خزش .۰

 .نقل و حمل های هزينه كاهش .0

 .ساختمان تر طوالني و مفید عمر .7

 نسبتا مناسب. صوتي عايق قابلیت .8

 

 دال بتنمعایب 

 نیروی سقف اين در همچنین و كرد اشاره آن بودن تر سنگین به توانمي بتني دال سقف معايب جمله از

 برابر در بتن دانیدمي كه طور همان كه شودمي وارد است بتن آن كه مصالح نوع يک به شيكش و فشاری

 بتن دال .دارد زيادی نسبتا اجرای مشکالت بتن دال سقف همچنین. ندارد يبسمنا عملکرد كششي نیروی

توصیه چنداني  فوالدی اسکلت ساختمان های و برای دارند خوبي عملکرد بتني اسکلت ساختمان در عموما

 .نشده است
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 سقف دال بتن )بتن پیش تنیده(



 

 
7 

 سقف كوبیاكس

 مجموعه و آلمان های دانشگاه در ۰۸8۰ سال از ناكارآمد بتن حذف و سازی سبک زمینه در مطالعات

 و سوئیس از متخصصیني و مهندسین همراهي با ۰۸۸7 درسال كوبیاكس های فناوری گروه های شركت

 در متخصص مجموعه يک به تبديل اكنون و است شده سیستا و ريزی پايه اروپا اتحاديه كشورهای ديگر

 ايران در انحصاری صورت به ۰387 سال از دانش اين .است شده مسلح بتن با سبک تخت های لبصا مورد

 .است سازه مان پارس سازی خانه شركت اختیار در منطقه كشورهای از تعدادی و

 

 مفهوم كوبیاكس

 سقف مشابه ،طرفهدو  دال سقف ويژگي با ای سازه سقف بر است مبني Cobiax تکنولوژی طراحي اساس

 ندارد ای سازه كاربرد كه هايي محل در مركزی بتن هسته كه تفاوت اين با مرسوم طرفه دو دال بتني های

 .(باشد مي پروپیلن پلي يا بازيافت اتیلن پلي ها گوی اين جنس) گردد مي جايگزين توخالي های گوی با

 در اينکه به توجه با. گیرند مي قرار پايین و باال میلگرد های مش حدفاصل در ها گوی اين كه صورت بدين

 مبنای بر سقف نوع اين طراحي مشکل ندارد، وجود برشي نیروی تحمل مشکل طرفهدو  بتني های دال

 مرده بار حذف با Cobiax وریفنا در .باشد مي طرفهدو  دال عملکرد ايفای و میاني بتن از قسمتي حذف

 بتني غشای گیری شکل با همچنین. گردد مي حفظ همچنان محورهدو  باربری خاصیت ای غیرسازه

 در امتداد دو در داخلي های تیرچه شبکه گیری شکل همراه به دال تحتاني و فوقاني قسمت در مستحکم

 متصور دال اين برای را مناسبي باربری توان مي بتني دال میاني فضای سرتاسر در ها گوی قراردهي اثر

 دالو  (فوالدی خرپای همراه به پالستیکي های گوی) ای قفسه مدول از عبارتند سیستم اين اجزای .شد

 .آرمه بتن
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 روش اجرای سقف كوبیاكس

 .سقف بندی قالب .۰

 .پايیني آرماتور شبکه اجرای .۲

 توخالي. های گوی جايگذاری .3

 .بااليي آرماتور شبکه اجرای .4

 .زدن ويبره و ريزی بتن .۰

 .قالب كردن باز .0

 

 سقف بندی قالب .1
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 پایینی آرماتور شبکه اجرای .2

 

 های توخالی گوی جایگذاری .3
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 باالیی آرماتور شبکه اجرای .4

 

 زدن ویبره و ریزی بتن .5
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 قالب كردن باز .6

 انواع كیج ماژول

 

http://icivil.ir/omran


 

 
12 

 مزایای سقف كوبیاكس

 مي فلزی قفسه و پالستیکي توخالي های گوی آرماتور، بتن، شامل سقف دال اعضای Cobiax سیستم در

. دكن مي ايجاد مسلح مدوالر قفسه يک و گرفته قرار فلزی قفسه مركزی هسته در توخالي های یگو. باشد

 دال درون از غیربتاربر بتتن حذف با و گرفته قرار دال رويین و زيرين آرماتور اليه دو مابین مسلح كیج اين

 تركیتب شتامل ستازه جانبي نیروهای برابر در مقاوم سیستم سازه اين در. شود مي آن سازی سبک موجب

  .باشد مي متوسط پذيری شکل با بتني برشي ديوار و( ساده قاب تقريبا) ستون و دال

 دال شکل و اندازه توخالي، های گوی چیدمان نحوه. داراست را معماری هرگونه با انطباق قابلیت كوبیاكس

 از ستاختماني های تکنیک با همراه توان مي را كوبیاكس. گردند مي تعیین پروژه مقتضیات اساس بر بتني

 .داد قرار استفاده مورد متر ۰8 از بلندتر دهانه در مركب های سازه يا و كشیدگي پس قبیل

 

 كوبیاكس سقف فنی مزایای

 .محوره دو باربری .۰

 بهتر. خیز كنترل .۲

 اصلي. تیرهای تمام حذف .3

 زلزله. نیروهای برابر در بهتر مقاومت .4

 .(سقف ارتفاع سازی بهینه) سازه كلي ارتفاع كاهش .۰

 .(افقي بارهای كاهش) كننده سخت های المان سازی بهینه .0

 .(تر سبک درصد 3۱ تا دال) فونداسیون و دال سازی بهینه .7

 ها(. ستون عددی و حجمي درصدی 4۱ كاهش) عمودی های المان سازی بهینه .8
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 كوبیاكس سقف معماری مزایای

 متر. 7 تا كنسول اجرای امکان .۰

 عمودی. و افقي كاربری تغییر سهولت .۲

 گوناگون. های كاربری پذيرش قابلیت .3

 سقف. در اندازه و شکل هر در بازشو ايجاد امکان .4

 .(ها ستون عددی كاهش) معماری پالن در پذيری انعطاف .۰

 .(ستون اجرای بدون متر ۰8 تا دهانه اجرای قابلیت) مفید فضای افزايش .0

 

 كوبیاكس سقف اقتصادی مزایای

 ساخت. زمان كاهش .۰

 .بتن مصرف كاهش .۲

 آرماتور. مصرف كاهش .3

 .ای سازه های المان كاهش .4

 سقف. ارتفاع سازی بهینه دلیل به سازه كلي ارتفاع كاهش .۰

 .(تیرها آويز از ناشي مشکالت و تیرها حذف) سیساتات اجرای های هزينه كاهش .0
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 بتن سقف كوبیاكس و سقف دال مقایسه

 كتاهش درصتد ۰۱ – ۰ و وزن كتاهش درصتد 3۰ – 3۱ يکستان هتای دهانه كوبیاكس در سقف .۰

 دال نسبت به سقف دال بتن دارد. ضخامت

 

درصتد  ۰دهانته  افتزايش درصتد و 3۱ – ۲۰وزن  كاهش يکسان دال ضخامت در كوبیاكس سقف .۲

 .دارد بتن دال سقف به نسبت

 

 درصد افتزايش 4۰ – 4۱ و دهانه درصد افزايش 4۱ – 3۰ ها دال يکسان وزن كوبیاكس در سقف .3

 .دارد بتن دال سقف به نسبت ضخامت

 

 مشخصات سقف كوبیاكس )كاربری مسکونی(

 تعداد طبقات

 مصالحمصرف 
وزن 

(kg/m2) 

ضخامت 

(cm) 

دهانه 

(m) 
۱۱ ۹ 7 ۵ 

 بتن ۱،3۰ ۱،38 ۱،4۲ ۱،4۰

3۸۱ ۲۱ ۰ 

 میلگرد 3۰ 38 4۲ 4۰

 بتن ۱،38 ۱،4۲ ۱،4۰ ۱،48

4۰۱ ۲4 7 

 میلگرد 38 4۲ 4۰ 48

 بتن ۱،4۲ ۱،4۰ ۱،48 ۱،۰۲

۰۰۰ ۲8 ۸ 

 میلگرد 4۲ 4۰ 48 ۰۲

 بتن ۱،4۰ ۱،48 ۱،۰ ۱،۰۰

03۱ 33 ۰۰ 

 میلگرد 4۰ 48 ۰۱ ۰۰
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 مشخصات سقف كوبیاكس )كاربری تجاری(

 تعداد طبقات

 مصرف مصالح
وزن 

(kg/m2) 

ضخامت 

(cm) 

دهانه 

(m) 
۱۱ ۹ 7 ۵ 

 بتن ۱،3۰ ۱،38 ۱،4۲ ۱،4۰

3۸۱ ۲۱ ۰ 

 میلگرد 38 4۲ 4۰ 48

 بتن ۱،4 ۱،44 ۱،48 ۱،۰

۰۱۱ ۲0 7 

 میلگرد 4۲ 4۰ 48 ۰۲

 بتن ۱،4۰ ۱،48 ۱،۰ ۱،۰۰

۰0۰ 3۱ ۸ 

 میلگرد 4۰ 48 ۰۱ ۰۰

 بتن ۱،48 ۱،۰۲ ۱،۰ ۱،۰۰

7۲۱ 38 ۰۰ 

 میلگرد 48 ۰۲ ۰3 ۰8
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  مقایسه هزینه انواع سقف ها
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 fa.wikipedia.org))دانشنامه آزاد  .۰

 (omranonline.blogfa.comوبالگ تخصصي عمران ) .۲
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