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  معرفي سقف كانتراس

استفاده از دال هاي مجوف بتني در ساختمان ها قدمتي بسيار طوالني دارد و حتي نمونه هايي از اين سقف ها با 

سال در ايران استفاده شده است. نمونه هاي مدرن دال هاي مجوف كه با عنوان دال  ٥٠قدمتي در حدود بيش از 

توليد گرديد.  cobiax در كشور سوئيس با نام تجاري كوبياكس ١٩٩٧مجوف دوپوش شناخته مي شود ابتدا در سال 

  .توليدات شركت مذكور به صورت قالب هاي ماندگار كروي داخل دال صورت مي پذيرد

 

اقدام به تغيير در فرم و مدل توليد قالب هاي ماندگار داده و آنها  Daliform شركت دالي فرم ايتاليا ٢٠٠٢در سال 

وارد ايران شده و  ١٣٨٧روانه بازار نمود. قالب هاي توليدي شركت دالي فرم در سال  U-boot را با نام تجاري يوبوت

 .اين شركت در ايران ساخته شددر همان سالها ساختمان هايي مبتني بر سيستم دال مجوف 

شركت مهندسي بهسازان از همان اوايل ورود سيستم يوبوت به ايران به عنوان يك شركت مشاور فعاليت خود را در 

زمينه دال هاي مجوف آغاز نمود و تمام تالش خود را در بسط و گسترش فناوري ساخت ساختمان ها با دال مجوف 

 .يوبوت به كار گرفت

  

بخش تحقيق و توسعه شركت مبتني بر دانش فني توليد شده در سالهاي فعاليت در زمينه دال  ١٣٩٣در سال 

مجوف، در جهت رفع نقايص و اشكاالت موجود دراكثر قالب هاي ماندگار و بهينه سازي سيستم دال هاي مجوف دو 

نمود كه از طرف  contruss سطرفه، اقدام به توليد و ساخت قالب هاي ماندگار اختراعي خود با نام تجاري كانترا

  .كارفرمايان و پيمانكاران محترم مورد استقبال قرار گرفت

  

  

  

  

  

  

  
  ١صفحه  



                                                                                                                                  
 قالب ماندگار كانتراس 

و صفحات پالستيكي و نگهدارنده ها و  EPS قالب هاي ماندگار كانتراس تركيبي كامپوزيتي با هسته مياني از جنس

ماندگار توپر درآن مزاياي فني و اجرايي فراواني نسبت به ساير است كه به جهت استفاده قالب  PP پايه هايي از جنس

 .قالب هاي ماندگار ايجاد كرده است

عالوه بر مزيت هاي فني اضافه شده در تغيير روش توليد قالب هاي ماندگار، شركت بهسازان توانايي توليد طيف 

دهانه هاي بابر و نيز بر اساس سفارش  وسيعي از اندازه هاي قالب هاي ماندگار را متناسب با بارهاي وارده و

 .كارفرمايان محترم داراست

با انجام محاسبات دقيق بار مرده سقف و با توجه به رعايت ضوابط آيين نامه اي هر مقدار اندازه عرضي قالب هاي 

ه و اقتصادي ماندگار بزرگتر باشد، بار مرده سقف و در نتيجه مصرف بتن و آرماتور كاهش يافته و طراحي سازه بهين

و به معني خرپاي بتني مي باشد  concrete + truss تركيبي از كلمات contruss مي گردد. نام تجاري كانتراس

  .كه مناسب جهت استفاده در دهانه هاي بلند طراحي شده است

  

       
 

 ٢صفحه 



 

  مراحل اجراي سقف كانتراس

  بندي قالب

  .گردد سيستم هاي مشابه) پوشيده ميتمام سطح دال بر روي سطح قالب با پوشش چوب (و يا  
  

                  
  

  ي پايين آرماتوربندي شبكه
 .شود ميلگردهاي زيرين دال در دوجهت عمود بر هم طبق آنچه محاسبه شده است قرار داده مي 

 جايگذاري كانتراس 

يكديگر قرار داده شود در كنار  جهت تامين مي ٤هاي كانتراس با فواصل مشخص كه توسط كمربند ها از  قالب
  .گردد هاي مخروطي در زير قطعات كانتراس، ضخامت مورد نياز زير قالب تامين مي شوند. به علت وجود پايه مي

  

                   

 ٣صفحه 



  

  
 ي باالي دال آرماتوربندي شبكه

برش  با قرار دادن ميلگردهاي افقي باالي كانتراس در دو جهت عمود برهم به همراه ميلگردهاي تقويتي جهت كنترل
  .رسد و خمش، مراحل ميلگردگذاري به پايان مي

  

            
   

 بتن ريزي
در زمان تكميل فرآيند بتن ريزي ، كانتراس در اين فضا كامالً دفن وسطح فوقاني به شيوه سنتي طراز و صيقلي شده 

  .تحويل مي گردد
سطحي كامال صاف و صيقلي تحويل پس از طي زمان گيرش بتن (مطابق آيين نامه بتن) قالب از زير سقف خارج و 

  .مي گردد

                  

  ٤صفحه 



  
  ويژگي هاي سقف

 
 سهولت در اجرا

 .هاي آن بندي ساده بدون نياز به نيرو و تجهيزات خاص و افزايش سرعت اجرايي به دليل حذف تيرها و خاموت قالب

  

 حذف تيرهاي آويزدار

 .هاي اجرا ديواربرشي و امكان حذف سر ستونها و كاهش هزينههاي داراي  حذف تيرهاي آويزدار از دال سقف در سازه

  

 ها افزايش پاركينگ

هاي بلندتر و حذف ستونهاي مياني و در نتيجه تامين فضاي بيشتر براي حركت و گردش  امكان استفاده از دهانه

 .ها ماشين

  

 كاهش ضخامت سقف

 .آويز تير با استفاده از ديواربرشي و كاهش ضخامت سقفتوزيع متوازن نيروها به دليل عملكرد دوطرفه و امكان حذف 

  

 كاهش هزينه سقف كاذب

  .شود ها، نياز به شاسي كشي براي سقف كاذب مرتفع مي با حذف تيرهاي آويزدار و نيز كتيبه

 
 ها كاهش هزينه

يجه كاهش هاي مشابه و در نت ها در دهانه كاهش مصرف مصالح در سيستم كانتراس در مقايسه با ساير سيستم

 هاي تمام شده هزينه

  

 عايق مناسب صدا

  .استايرن مياني هاي پلي عايق صوتي بسيار مناسب در برابر انتقال صداي هوابرد به دليل داشتن حفره

 
 كاهش جرم موثر

  .هاي تو پر مشابه همراه با عملكرد و سختي بسيار مناسب  كاهش وزن دال مجوف كانتراس در مقايسه با دال
  ٥صفحه 



  
 

 برداري بهرهقابليت 

 .آل براي كنترل ارتعاش و خيز هاي متعامد همراه با ممان اينرسي بسيار باال، ايده گيري از تيرچه بهره

  

 مقاومت در مقابل حريق

استايرن كند سوز محافظت شده با دال بتني در باال و پايين و داراي تاييديه آتش از مركز تحقيقات  استفاده از پلي

  .مسكن

 
 در معماريانعطاف پذيري 

  .گيري از فضاهاي گسترده و بدون ستون متر و حذف ستونهاي مياني و بهره ٢٠هاي بلند بيش از  امكان طراحي دهانه

  

  

     
  

  

  

  

  

  

  ٦صفحه 



 

  معايب سقف كانتراس

  

 صرفه نيست به هاي كوچك ازلحاظ اقتصادي مقرون استفاده از اين سيستم در پروژه.  

  شود.آرماتور بيشتري نسبت به سقف كوبياكس مصرف مي  

 .آرماتور بندي سخت و دردسر ساز 

  

  

  

 

       
  

  

  

  

  

  

  

  ٧صفحه 



  

  

    
  

  ٨صفحه 


