
از  Hollow core slabsساخته يا هاي مجوف پيشسقف

ها به دو صورت اين سقف. باشندهاي سقف شناخته شده در دنيا ميسيستم

تنيده در كارخانه توليد و با استفاده از بتن مسلح معمولي و يا بتن مسلح پيش

ها به در مقطع طولي اين سقف. شوندبه محل اجراي پروژه انتقال داده مي

از مزاياي اين . ور كاهش بار مرده سقف حفراتي طولي نعبيه شده استمنظ

ساخته كاهش زمان اجرا و افزايش هاي پيشسيستم مشابه ديگر انواع سقف

به منظور اتصال مناسب اين قطعات به . باشدسرعت پيشرفت پروژه مي

هاي مناسب تعبيه شده و يكديگر ضمن تامين كليد برشي الزم است قالب

  .ريزي يا گروت ريزي شودل به طور مناسب بتندر مح

  

  

  

هايي نظير افزايش تنيده ضمن دارا بودن مزيتهاي مجوف پيشدال

هاي مساوي و استفاده طول دهانه باربري يا كاهش ارتفاع مقطع در دهانه

تر از مقطع بتني، داراي مالحظات اجرايي و كيفي متعددي هستند كه بهينه

تيم متخصص را در زمان توليد اين قطعات، همچنين  لزوم استفاده از يك

از نكات شايان توجه در .  انتقال و اجراي آنها به كارگاه الزامي مينمايد

ساخته، اتصال برشي اين قطعات به سيستم هاي مجوف پيشاجراي سقف

باشد و الزم است با تعبيه ميلگردهاي قالبي و انجام باربر جانبي مي

ها در مركز اين سقف. اي مربوطه طراحي شودهمحاسبات و كنترل

تحقيقات ساختمان و مسكن مورد بررسي قرار گرفته و استفاده از آن در 

  .محدوده الزامات ارائه شده مجاز است

  

  تنيده ساخته پيش هاي مجوف پيش سقفالزامات 

 Hollow Core Slabs  

  

 Hollow Core)هاي هالوكور  شده از دال  هاي ساخته سقف - 1

Slabs) هاي  تنيده از سيستم آرمه پيش  آرمه معمولي و بتن  از انواع بتن

سنگين تا سنگين  هاي نيمه شده در سراسر دنيا بوده و جزو سقف شناخته 

 .شوند محسوب مي

هاي با اسكلت بتن  استفاده از اين نوع سقف تنها در ساختمان - 2

 .مسلح مجاز است

اي حاصله به ترتيب بايد بر  ازهاي سيستم س بارگذاري ثقلي و لرزه - 3

اساس آخرين ويرايش مبحث ششم مقررات ملي ساختمان ايران با عنوان 

 .ايران اعمال شود 2800بارهاي وارد بر ساختمان و استاندارد 

آرمه  هاي هالوكور از نوع بتن طراحي، ساخت و اجراي دال - 4

 PCIمعمولي بايد بر مبناي آخرين ويرايش دستورالعمل طراحي 

)Manual for the Design of Hollow Core Slabs( ضمن در ،

با عنوان طرح و نظر گرفتن ضوابط مبحث نهم مقررات ملي ساختمان ايران 

 .انجام شود آرمه بتن يها ساختمان ياجرا

هاي هالوكور بايد براساس بند  بررسي صلبيت ديافراگم سقف - 5

ورت گرفته و تمهيدات ايران ص 2800استاندارد  6و پيوست شماره  9- 2

الزم براي تامين يكپارچگي سقف و صلبيت براساس ضوابط دستورالعمل 

PCI درنظر گرفته شود. 
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به منظور تامين صلبيت ديافراگم، در صورت استفاده از بتن  - 6

 .متر الزامي است سانتي 5رويه، رعايت ضخامت حداقل 

افي در مهار ك  به منظور تامين يكپارچگي سقف، اجراي ميل - 7

ساخته به يكديگر و اجراي تيرچه در  هاي سقفي پيش محل اتصال پانل

هاي پيراموني سقف  پيرامون بازشوهاي سقفي و همچنين اجراي كالف

 .الزامي است

براي انتقال برش در ناحيه اتصال ديافراگم به سيستم مقاوم در  - 8

به صورت قالب هاي مرزي، بايد از ميلگردهايي  برابر بار جانبي و يا المان

 .استفاده شود

مبحث نهم محدوديت ابعاد بازشوها بايد بر اساس ضوابط  - 9

رعايت شود و در هر حال نبايد از يك پنجم  رانيساختمان ا يمقررات مل

 .طول پانل هالوكور و يك دوم عرض پانل بيشتر باشد

هاي نامنظم و يا در حالتي كه ابعاد بازشوها در پالن از  در پالن - 10

يك پنجم طول پانل هالوكور و يا يك دوم عرض پانل بزرگتر باشد، الزم 

 .متر اجرا شود است كه يك اليه بتن با ضخامت حداقل پنج سانتي

ضوابط طراحي و اجراي سيستم سقف بتني هالوكور به صورت  - 11

نامه طرح و محاسبه  و آئين ACI 318نامه  تنيده بايد براساس آئين پيش

ريزي  سازمان مديريت و برنامه 250تنيده موضوع نشريه  قطعات بتن پيش

 .باشد، انجام شود مي) آبا(نامه بتن ايران  كشور كه بخش الحاقي آئين

در قطعات  C30رعايت حداقل رده بتن مصرفي معادل  - 12

 .تنيده الزامي است آرمه پيش بتن

تنيدگي به  شده انواع فوالدهاي پيش مت گسيختگي تضمينمقاو - 13

 :متر مربع باشد نيوتن بر ميلي  2200تا  1200شرح زير بايد بين 

 

 زدايي شده  سيم بدون پوشش تنش - 

 هايي از آن زدايي شده يا رشته رشته هفت سيم بدون پوشش تنش  - 

 ميله فوالدي پر مقاومت بدون پوشش

تنيدگي بايد توسط  دهاي پيشكنترل نيروي كشش فوال - 14

 .هاي كاليبره شده دقيق انجام شود جك

تنيده بايد توسط تيم متخصص  هاي هالوكور پيش ساخت دال - 15

آموزش ديده انجام شده و در زمان ساخت نيازمند كنترل كيفيت دقيق 

 .باشد مي

زدگي بسيار  تنيدگي در برابر زنگ محافظت فوالدهاي پيش - 16

ه و بايد به نحو موثري محافظت شود به هر حال رعايت حايز اهميت بود

هاي خورنده ايران  تمهيدات الزم مطابق با شرايط مختلف اقليمي و محيط

 .الزامي است
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اي از  كليه مصالح و اجزاء در اين سيستم اعم از معماري و سازه - 17

حيث دوام، زيست محيطي و غيره بايد بر مبناي مقررات ملي ساختمان 

المللي شناخته شده و مورد تأييد  هاي ملي يا معتبر بين نامه ايران و يا آئين

 .بكار گرفته شوند

الزامات مربوط به انرژي بايد مطابق مبحث نوزدهم مقررات  - 18

 .ملي ساختمان ايران با عنوان صرفه جويي در مصرف انرژي رعايت شود

عنوان  رعايت مبحث سوم مقررات ملي ساختمان ايران با - 19

 444ها در مقابل حريق و همچنين الزامات نشريه شماره  حفاظت ساختمان

مركز تحقيقات ساختمان و مسكن مربوط به مقاومت اجزاي ساختمان در 

مقابل حريق با در نظر گرفتن ابعاد ساختمان، كاربري و وظيفه عملكردي 

 .اجزاء ساختماني الزامي است

 

بايست مطابق  ف بين طبقات ميي سقا هوابرد و كوبه صدابندي - 20

بندي و تنظيم  مبحث هجدهم مقررات ملي ساختمان ايران با عنوان عايق

 .صدا تامين شود

نامه در  چنانچه مجموعه ضوابط، دستورالعمل و يا آئين - 21

هاي توليد كننده،  خصوص اين سيستم توسط اين مركز انتشار يابد، شركت

 .باشند ملزم به رعايت آن ميكارفرمايان، مشاوران و پيمانكاران 

نامه فني براي محصول توليدي، پس از راه اندازي  اخذ گواهي - 22

 .خط توليد كارخانه، از مركز تحقيقات ساختمان و مسكن الزامي است
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