
 

 (Holedeck)“ سقف هالودک“

 :آشنایی با سقف هالودک

جهت عبور  سقف کاذب در دنیا که نیاز به دال بتنی ای وافل( جدیدترینحفره) سقف هالودک

 .های تأسیساتی ندارد، شناخته شده استلوله

 .تری شده استدر این دال از قسمت تارخنثی تیر استفاده بهینه

 (waffle slab): 

های بتنی نازک و قوی است که در آن استفاده از های وافل، راهی مناسب برای ساخت دالدال

 .باشدمواد بسیار کمتر می

های معمولی مسطح هستند، اما به سبب عمقی که دارند، معماران تر از شکل دالها گراناین دال

 .تری را طراحی کنندهای طوالنیتوانند دهانهمی

، یک دال وافل تهیه و اصالح  Alarcon + Asociadosران اسپانیاییدرحال حاضر معما

توانند در عمق اند که از تعدادی سوراخ پر شده است به طوری که خدمات و تأسیسات میکرده

دال اجرا شوند و موجب کاهش ارتفاع کف به کف طبقات و نیز باعث بازگرداندن برخی از 

 .نامندمی (Holedeck) سقف هالودک راگردد که این دال های اضافی میهزینه

های المللی جان پارکین تورنتو، از دالپیرامون ترمینال درخشان و زیبای شماره یک فرودگاه بین

 .وافل ساخته شده است

کند، تعمیر شود و همه چیز شروع به متالشی شدن میمتاسفانه هنگامی که نمک وارد فوالد می

 .آنها سخت است

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%84_%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%84_%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C
https://ostovarsazan.com/%d8%b3%d9%82%d9%81-%da%a9%d8%a7%d8%b0%d8%a8/
https://ostovarsazan.com/%d8%b3%d9%82%d9%81-%da%a9%d8%a7%d8%b0%d8%a8/
https://ostovarsazan.com/holedeck/


 

 .پانیا وجود ندارداین مشکل در اس

ها در سرتاسر شبکه وافل، خدمات و تأسیسات در عمق دال یکپارچه از طریق قرار دادن سوراخ

 .شده است

 .شوددر هر طبقه می %20تا  %10این عمل موجب کاهش نمای خارجی از 

 %20 تا 10ها یا دیوارهای باربر را نزدیک به های وافل در قدم اول تعداد ستوناستفاده از دال

 .دهدکاهش می

 .شوندجویی در مصرف انرژی میوری و صرفهها باعث افزایش بهرهاین دال

شوند، رسند و موجب از بین رفتن بازتاب صدا میهای وافل مناسب به نظر میبه همین دلیل دال

 .جویی نمودتوان در استفاده از سقف کاذب صرفههمچنین می

روش قابل مشاهده در شکل زیر، روشن است که نه تنها از نظر  با نگاهی به توالی ساخت و ساز در

اندازی تقویت فوالدی شود، بلکه تعداد زیادی قالب وجود دارد و نصب و راههزینه ارزان نمی

 .رسدپیچیده به نظر می

 .انداندازی و نصب تقویت فوالدی مونتاژ شدهقطعات به تدریج و به طور متناوب با راه

اند، به دنبال آن ها گذاشته شده است، میلگردهای فوالدی کمتر سوار شدهبهنگامی که قال

توان با یک اند که فقط آن را میها و در نهایت میلگردهای فوالدی باالیی مونتاژ گردیدهپنجره

 .سیستم دو طرفه معمول انجام داد

 .اندها در آخر قرار دادههای باالیی قالبهای عمودی(، دریچهای )با گمانههمچنین برای دال شبکه

https://ostovarsazan.com/holedeck/


 

روند مونتاژ کامالً شبیه به هر دال وافل توخالی دو طرفه، همراه با یک محاسبه قابل مقایسه و 

 .مصرف تقویت فوالدی است

 .این یک ایده جالب توجه است که ممکن است دوباره دال وافل محبوبی ایجاد کند

دهد تا اند که اجازه میساز را توسعه دادهدر واقع معماران اسپانیایی یک محصول جدید ساخت و 

 .یک ساختمان شش طبقه با حجم پنج طبقه متناسب شود

اداری جهت بخش تحقیق و  بلوک اولین ساختمان ساخته شده با استفاده از این سیستم یک

 .در مرکز اسپانیا است Logytel توسعه شرکت ارتباطات

 های محصولویژگی: 

های دار برای ساختمانهای سوراخیک سیستم اختراع شده دال (Holedeck) سقف هالودک

 .ها و سطح باالیی از خدمات استگاههای بزرگ بین تکیهبا دهانه

 .تواند به وسیله خدمات و تأسیسات مختلف ساختمان سوراخ شودسرتاسر ضخامت آن می

کنند که خود سازه این به این معنی است که خدمات در عرض مقطع همان فضایی را اشغال می

 .اشغال کرده است و درنتیجه به هیچ سقف کاذب اضافی برای مخفی کردن آنها نیازی نیست

 .شودسانتیمتر در هر طبقه می 50تا  30یی و حفظ جودر مجموع موجب صرفه

شوند، های کاذب که برای مخفی کردن این خدمات نصب میاین سیستم مانع از نیاز به سقف

 .گرددمی

ها طراحی و توسعه داده های با دهانه بزرگ مانند مدارس و بیمارستاناین سیستم برای ساختمان

 .شده است

https://ostovarsazan.com/%d8%a8%d9%84%d9%88%da%a9/
https://ostovarsazan.com/%d8%a8%d9%84%d9%88%da%a9/
https://ostovarsazan.com/holedeck/


 

های برق، تواند کابلسیستم دال وافل بتنی است که مییک  (Holedeck) سقف هالودک

 .های تهویه را در ساختار طبقه به جای آنکه در زیر آن آویزان باشد، جای دهدکشی و کاناللوله

های بزرگ و یا هایی که نیاز به خدمات متعدد دارند و همچنین برای دهانهبه ویژه برای ساختمان

ها، مدارس و یا هر ساختمان عمومی، تجاری و یا ی، بیمارستانهای ادارمتوسط مانند ساختمان

 .صنعتی مناسب است

 60-50متر به باال با لبه دال  18تا  10های بزرگ در محدوده همچنین این سیستم برای دهانه

 .مناسب است سانتیمتر

هم این سیستم آزادی و فضای بیشتری از طراحی را برای نوع هندسه و قرار دادن ستون فرا

 .کندمی

ها اند به این منظور که مدولسانتیمتری تنظیم شده 80همچنین مطابق با فاصله میان محوری 

 .قابل تعویض با هر سیستم دال با صفحه تخت دو طرفه سوراخدار هستند

پذیر معمولی و یا از طریق یک سیستم پلنیوم هوا ممکن است از طریق خط لوله نیمه انعطاف

به وسیله ماده(، که نیاز به یک سقف کاذب محکم و قفل قابل برداشت در شده  )فضای اشغال

 .های جانبی دارد، توزیع شودپنجره
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 استوارسازان گردآورنده: گروه آموزشی
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