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 مقدمه .1

بتن است كه با استفاده از  مجوفدال بتني ،  )سقف مجوف پيش ساخته تنيده Hollow coreسقف هاي 

دالهاي .در كارخانه توليد و در محل اجراي پروژه انتقال داده مي شود  پيش تنيدهبتن مسلح يا  مسلح معمول

ي نظير افزايش طول دهانه باربري يا كاهش ارتفاع مقطع در دهانه يمجوف پيش تنيده ضمن دارا بودن مزيتها

لزوم ه متعددي هستند ك و كيفيمالحظات اجرايي  ، دارايتر از مقطع بتني دالمساوي و استفاده بههاي 

الزامي مي  استفاده از يك تيم متخصص را در زمان توليد اين قطعات،  همچنين انتقال و اجراي آنها به كارگاه

اتصال برشي اين قطعات به سيستم باربر فهاي مجوف پيش ساخته، قنمايد. از نكات قابل توجه در اجراي س

 طراحي شود. م محاسبات و كنترل هاي مربوطهميلگردهاي قالبي و انجاه تعبيالزم است با مي باشد و  جانبي
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 بنايم بر بايد آنها اجراي و طراحي و است مجاز مسلح بتن اسكلت با ساختمانهاي در تنها سقف اين از استفاده -

 .شود انجام PCI طراحي دستورالعمل

 براي الزم تمهيدات و گرفته صورت 0022 استاندارد اساس بر بايد هالوكور سقفهاي ديافراگم صلبيت بررسي -

 .شود گرفته نظر در PCI اساس بر صلبيت و سقف يكپارچگي تامين

 .است الزامي رويه بتن از استفاده صورت در cm 5 حداقل ضخامت تامين -

                                                 
 تحقیقات راه، مسکن و شهرسازیالزامات مرکز  1
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 يكديگر هب ساخته پيش سقفي پانلهاي اتصال محل در كافي مهار ميل اجراي ،سقف يكپارچگي تامين منظور به -

 .است الزامي سقف پيرامون هايفكال اجراي همچنين و سقفي بازشوهاي پيرامون در تيرچه اجراي و

 از ايدب مرزي، المانهاي يا و جانبي ربا برابر در مقاوم سيستم به ديافراگم اتصال ناحيه در برش انتقال براي -

 .شود استفاده قالب صورت به ميلگردهايي

 از سقف در بازشوها ابعاد  كه درحالتي يا و نامنظم پالنهاي در -
5
 و هالوكور پانل طول 1

2
 بيشتر آن عرض 1

 .شود اجرا cm5 حداقل ضخامت با بتن اليه يك بايد ،باشد
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 عدم نياز به قالب بندي 

  متر( 80-0تيرهاي فرعي ) دهانه بهينه اقتصادي متر و حذف  80افزايش دهانه آزاد تا 

 امكان تامين تعداد پاركينگهاي بيشتر 

  (وابستگي اجرا به شرايط جوي )بدليل پيش ساخته بودن قطعاتعدم 

 تا كارخانهوتاه كارگاه و مسافت كسقف  مساحت قابل توجه يت صرفه اقتصادي در صورتبلداراي قا 

  كنترل كيفيت باالامكان كارخانه اي و با  ،توليد سريع  

 قابليت نصب سريع و صنعتي در كارگاه 

 امكان عبور تاسيسات و لوله هاي برق از داخل قطعات هالوكور 
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 روش توليد  .4

انجام مي  slipformerو  extruder( به دو صورت Ellematecكارخانجات )از جمله كارخانه آن در  روش توليد

 Hollowشود كه در روش دوم قابليت اتصال سقفهاي پيش ساخته به انواع توليدات ديگر از جمله پانلهاي ديواري 

core تيرهاي ،T .شكل و دال هاي تيردار به راحتي انجام مي شود 

 
  

و آيين نامه طرح و  ACI 318الزم است ضوابط آيين نامه  ،Hollow core در صورت پيش تنيده بودن قطعات

 C 02رعايت حداقل رده بتن مصرفي معادل  :سازمان مديريت( انجام شود 052محاسبه قطعات پيش تنيده )نشريه 

21200الزامي است و مقاومت گسيختگي انواع فوالدهاي آن بايد بين 
mm

N  و محافظت فوالدهاي پيش  0022تا

 ائز اهمت مي باشد.تنيدگي در برابر زنگ زدگي بسيار ح

، برتري هاي زير نسبت به حالت بتن معمولي بدست Hollow coreه نمودن قطعات يدتن الزم به ذكر است با پيش

 مي آيد:

 قابليت اجراي سقف در دهانه هاي بزرگ -

 افزايش ظرفيت باربري و عملكرد سازه اي آن -

 در حين اجرا محافظت كمتر سقفنياز به  -

 ت مي باشد.ستوليد اين روش باالتر از حالت نخبديهي است هزينه هاي 

 کابرد پانلها  .5

مي تواند دو كاربرد اصلي در تامين سقف و پارتيشن ساختمان را داشته باشد و  Hollow coreپيش ساخته  پانلهاي

 در انواع مقاطع و دهانه ها قابل توليد واستفاده مي باشد:



 
 Hollow coreمعرفی کلی سیستم سقف                                        

 HIC.RDE.RP.ST.141.V1.0 شناسه: 7 از 6 صفحه

 

 معاونت توسعه فناوری و ساخت/مدیریت تحقیق و توسعه

 

 
 مشخصات فني پانلهای هالوکور پارتیشن
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 ارزيابي اقتصادي و فني .6

سانتيمتر ضخامت دارد، شامل  05متر كه  82تا  0.5براي سقف هالوكور براي دهانه هاي حداكثر قيمت پيشنهادي 

تومان در مترمربع پيشنهاد گرديده است كه داراي   802222تا  885222هزينه هاي توليد، حمل و نصب در سايت 

085  2kg/m   تومان است 30000وزن مي باشد ، همچنين قيمت پيشنهادي براي پارتيشن هالوكور مترمربعي

( همچنين سرعت اجرايي براي پروژه انجام شده در پاركينگ طبقاتي برج ميالد  2m522)ظرفيت توليد كارخانه روز/ 8.

 ماه كاري بوده است. 6مترمربع  07222به مساحت 

 

 

 

 

                                                 
 مشخصات ارائه شده مربوط به شرکت تولیدی پرشین پیش تنیده می باشد. 1


