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 و کوبیاکس یوبوت های سقف پیش تنیده ،مقایسه سیستم 

 

 مصرف میلگرد

 میزان مصرف میلگرد در سقف )کیلوگرم بر مترمربع( نوع سقف

 کیلوگرم بر مترمربع 30تا  20 کوبیاکس

 کیلوگرم بر مترمربع 30تا   22 یوبوت

 کیلوگرم بر مترمربع 11تا  8 پیش تنیده

 مصرف بتن

 )مترمکعب بر متر مربع(میزان مصرف بتن در سقف  نوع سقف

 مترمکعب بر متر مربع  0،45تا  0،25 کوبیاکس

 ترمکعب بر متر مربعم 0،4 تا  0،23 یوبوت

 مترمکعب بر متر مربع 0،3 یال  0،15 پیش تنیده
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 (هستند 97مربوط به ابتدای سال )قیمت ها متری  10مقایسه هزینه ساخت برای سقف با دهانه    

 نوع سقف

میزان مصرف بتن در 

 کل سازه

)مترمکعب بر متر  

 مربع(

میزان مصرف میلگرد 

 کل سازه 

 )کیلوگرم بر مترمربع(

هزینه اجرای 

اسکلت)قالب بندی 

  و آرماتوربندی(

به ازای هر متر 

 مربع)ریال(

هزینه تامین مصالح 

سقف)یوبوت یا توپ 

کوبیاکس یا کابل و 

 گیره پیش تنیدگی( 

به ازای هر متر 

 مربع)ریال(

جمع کل هزینه های 

 اجرای سازه

به ازای هر متر  

 مربع)ریال(

 5،400،000 500،000 700،000 68 0،53 کوبیاکس

 5،350،000 400،000 700،000 70 0،5 یوبوت

 4،500،000 650،000 700،000 50 0،45 تنیدهپیش 

 

 همانطور که مالحظه می کنید، هزینه ی نهایی سیستم پیش تنیده کمتر از دو روش دیگر است. -

توجه داشته باشید که در سیستم پیش تنیده محدودیتی برای دهانه وجود ندارد اما سیستم های یوبوت و کوبیاکس تا دهانه ی  -

 اجرا شدن دارند. همچنین با استفاده از سیستم پیش تنیده امکان اجرای کنسول های بلند نیز وجود دارد.متر قابلیت  18

 

 مقایسه ضخامت سقف برای دهانه های متداول

یکی از مهمترین مزایای سقف پیش تنیده، ضخامت بسیار پائین نسبت به سایر سیستم های سقف می باشد. با توجه به محدودیت 

 ت و ساز از این سیستم می توان جهت افزایش ارتفاع آزاد طبقه و یا حتی افزایش تعداد طبقات بهره گرفت. ارتفاعی ساخ

 ضخامت نوع سقف

 متر سانتی 80تا  30 کوبیاکس

 متر سانتی 80تا  30 یوبوت

 متر سانتی 40تا  15 پیش تنیده
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