استرونگ هلد ایران

STRONGHOLD-IRAN
(سال تاسیس)1356

مجری انواع سازههای پیشتنیده
طراحی انواع سازههای خاص(فلزی و بتنی)
طراحی و اجرای سقفهای پسکشیده
اجرای انواع سازههای پیشتنیده(ساختمان و پل و)...

تامیننئوپرن-درزانبساطوجداگرهایلرزهایاروپایی
تامین قالبهای میزی و پرنده اروپایی
تامینملحقات موردنیاز سیستم انکراژ با استرند

STRONGHOLD-IRAN
معرفی شرکت استرونگ هلد ایران

شـرکت اسـترونگ هلد ایـران از بدو تاسـیس در سـال  1356بهانجام امـور تخصصی در زمینـه طراحی،
تامیـن مصالح و اجرای عملیات تنیدگی اشـتغال داشـته اسـت.
که ثمره سـهدهه فعالیت در این زمینه ،سـاخت بیش از 250دسـتگاه پل  -بیشاز  2/000/000مترمربع سـاختمان
 دههـا سـد و مخـزن  -تثبیت جـداره گودهـا بـه روش انکـراژ و مقاومسازیسـازههای موجود با اسـتفاده ازپیش  تنیدگی و تامین نئوپرن و درز انبسـاط بسـیاری از پلها در سراسـر کشـور بوده اسـت.
پایبنـدی به تعهـدات در قبال پروژه و نیز ارتباط نزدیک و سـازنده با کمپانیهای پیشـرو بینالمللی در زمینه
فنآوریهای نوین ساختوسـاز از عوامل موفقیت و دسـتیابی به اهداف این شـرکت میباشـد .در این راسـتا
این شـرکت با کمپانیهای زیر ارتباط کاری داشـته و از پشـتیبانی آنها اسـتفاده مینماید.
 Strong Holdاسپانیا

 Sourelockآمریکا
 Fapricelaپرتغال
 Usha Martinهند
 VSLسوئیس
 NRSنروژ
 MK4اسپانیا
 TMSترکیه
 TATAهند
 Paulآلمان
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معرفیتکنولوژی پیشتنیدگی
Pre-Stressing
تاریخچه
نخسـتین مطالعـات و طرحهـای ارائـه شـده در ایـن زمینه به سـال  1927بیـش از  80سـال قبل بـاز میگردد و
نخسـتینسـازه با این روش در سـال  1937سـاخته شـده است.
در طـول سـالیان متمـادی اسـتفاده از ایـن تکنیـک بسـیار سـادهتر و موثرتر گردیـده و مصالـح استفاده شـده در
ایـن سیسـتم بهینهسـازی شـدهاند .هم اکنـون درصـد باالیـی از کل سـازههای در حال احـداث در سـطح جهان با
اسـتفاده از ایـن تکنولوژی سـاخته میشـوند.
  اصول فنی
در تکنیـک پیشتنیدگـی بـا اعمال تنشـهای فشـاری اولیه بـه المانهای بتنـی قابلیت باربـری آنها افزایـش یافته و
نیازآنهـا بـه میلگرد کاهـش مییابد.
تنشهای اعمالی به المان در این روش عکس تنشهای ناشی از بارهای سرویس وارده به عضو میباشد.
  پیش تنیدگی در ساختمان
هـم اکنـون یکـی از مهمتریـن کاربردهـای پیش تنیدگی در سـقف سـاختمانها میباشـد بطوریکه بـرای مثال
در کشـور آمریـکا قریـب  70درصـد اسـترندهای پیش تنیدگـی تولیـدی یـا وارداتـی در صنعت سـاختمان به
مصرف میرسـد.

تاندونهایجهت x

تاندونهایجهت y

نحوه تاثیر مثبت تنیدگی در سقف ساختمان

مجتمع طالیس

بجنورد  /مساحت  50/000مترمربع
فید

مجتمع پرشین کیش  /م

ساحت  110/000مترمربع
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انواع روشهای پیشتنیدگی
  پیشکشیدگی ()Pre - Tensioning
در این روش اعمال نیروی پیشتنیدگی ( )Jackingقبل از بتنریزی صورت میگیرد.
(این روشمناسب ساخت اعضای پیش ساخته با تیراژ بسیار زیاد و کارخانههای تولید سقفهای پیش ساخته میباشد).

  پس کشیدگی ()Post - Tensioning
در این روش اعمال نیروی تنیدگی ( )Jackingبعد از بتن ریزی صورت میگیرد.
ت اعضای بتنی در جا مانند دالهای درج در ساختمانها و اعضای پیش ساخته با تیراژ کم یا متوسط)
(این روش مناسب جهت ساخ 

در ساخت سقف ساختمانها معموال از این روش استفاده میشود (دال پستنیده)
چند نمونه از پــروژههای این شـرکت
( اجرا شده توسط روش پسکشیدگی )

مون کیش  /مس
مجتمع دا

 30/000مترمربع
احت

مسکن مهر شوشتر  /مساحت  45/000مترمربع
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انواع دالهای پستنیده مرسوم
  دال تخت پس تنیده
در ســاختمانهای کوتاهتــر از  15طبقــه و  50متــر طبــق
آئیننامــه  2800در صــورت تامیــن مقــدار مناســب
دیواربرشــی اســتفاده ازدال تخــت (بــدون تیــر) مجــاز
میباشــد.
در ســاختمانهای بــا ســقف پس تنیــده امــکان اســتفاده از
دال تخــت بــا دهانههــای بــزرگ (حــدود  8متربــه بــاال)
بــه راحتــی مهیــا می  باشــد.

(در این سیستم برای افزایش باربری سازه و جلوگیری از
اثر پانچشدگی در دال ،در محل ستونها میتوان از
کتیبه یا سرستون استفاده کرد)
  دال پس تنیده +تیر
در صورتی کــه تعــداد طبقــات ســاختمان بیــش
از 15طبقــه (اقتضــای آئین نامــهای) یــا بــار
گــذاری ســقفها ســنگین و یــا دهانــه آنهــا خیلی
بــزرگ باشــد (اقتضــای طراحــی) اســتفاده از تیر
در دالهــا اجتناب ناپذیــر خواهــد بــود .ولــی در
ایــن حالــت نیــز میتــوان تعــداد تیرهــا را تــا
حــد امــکان کاهــش داد و دهانههــای بزرگتــر
کــه بــا دال بتــن مســلح معمولــی امکان پذیــر
نیســت داشــت.

مجتمع

مسکونی فرشته تهران  /مساحت  55/000مترمربع

مجتمع م

سکونی گیشا تهران /

احت  5/000مترمربع
مس
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مزایای دالهای پستنیده
   -1امکان دستیابی به دهانههای بزرگتر
در سـاختمانهایی کـه سیسـتم آنهـا دال پـس تنیـده میباشـد نسـبت بـه سـاختمانهای معمولـی میتـوان حـدود
 30تا 40درصد ستونها را حذف کرد.
ایـن موضـوع به دلیـل تحملکردن اثـرات بارهـای ثقلی توسـط کابلهـای پیشتنیدگـی میباشـد .دهانههای معمـول در
سیسـتم دالهـای پستنیـده  12-8متر میباشـد .البته بایـد تدابیر الزم بـرای تامین سیسـتم باربر جانبی مناسـب وکافی
اتخـاذ گردد.
   -2امکان ایجاد کنسولهای بلندتر
در دالهــای پــس تنیــده ایجــاد کنســولهای بلنــد (حــدود
 3تا 5متر) امکان پذیر است.

   -3سطح مسطح وتخت در زیر دال
همانطـور کـه ذکـر شـد یکــــی از انـواع دالهـای پستنیده،
تخت میباشند.
ســطح مســطح درزیــر دال عملیــات اجرایــی قالببنــدی را
بســیار ســادهتر و ســریعتر میکنــد و مزیــات بســیاری از
جملــه مــوارد زیــر دارد:
حذف سقف کاذب
در صــورت اجــرای دقیــق ،حتــی نــازک کاری خاصــی
در زیــر ســقف مــورد نیــاز نبــوده و میتــوان مســتقیم ًا از
پوشــش رنــگ در زیــر دال اســتفاده کــرد.
امکان اجرای شبکههای تاسیساتی
به صورت سادهتر

مجتمع تجاری مالص

درا تهران
 /مساحت  6/000مترمربع

باغ ک

تهران  /مساحت  45/000مترمربع
تاب
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 -4سرعت اجرای باالتر
بــا توجــه بــه اینکــه پــس از عملیــات کشــش کابلهــا ،میتوان
قالــب زیــر دال پــس تنیــده را بــاز کــرد عمـ ً
ا ســرعت اجــرای
ایــن ســقفها بســیار باالتــر از ســقفهای معمــول میباشــد.
بــه طوریکــه در برخــی پروژههــا بــا تجهیــزات و امکانــات
مناســب ســیکل اجــرای هــر ســقف بــه  10روز کاهــش یافتــه
اســت.
درایــن راســتا اســتفاده از قالبهــای میــزی پرنــده بســیار
مناســب و کارگشــا میباشــد.
 -5کاهش هزینههای تمامشده اسکلت
بررسـیهای انجـام شـده در تعـداد زیادی پروژه علمی با شـرایط بـازار مصالح و کار ایران مبین این مطلب اسـت که سـازههای
با دال پس تنیده  10تا 20درصد ارزانتر از سـایر سـازههای با کیفیت و سـطح مهندسـی مشـابه خواهند بود.

در ساختمانهای بتنی با سقف دال پستنیده عوامل زیر باعث اقتصادیشدن سازه طرح میگردند:
کم شدن تعداد ستونها ومصرف کمتر بتن ،میلگرد و قالببندی کمتر
کمشدن ارتفاع سازه (حدود 10درصد) و به تبع آن کاهش میزان دیوارهای غیر سازهای ،مصالح تاسیساتی ،نماسازی و ...
کاهش وزن ساختمان وتاثیر در کاهش نیروهای زلزله وثقلی وکاهش مضاعف ابعاد المانهای سازهای
   -6امکان ستونگذاری نامنظم
در دالهــای پــس تنیــده ،مخصوصــا دالهــای تخــت ،میتــوان
ســتونها را خــارج از محــور در نظــر گرفــت .بــا توجــه بــه اینکه
بارهــای ثقلــی توســط کابلهــا بــه ســتونها منتقــل میشــوند
ونــه توســط تیرهــا ،میتــوان کابلهــا را در مســیر دلخــواه و
مــا بیــن ســتونها غیــر هــم امتــداد نیــز قــرار داد.

هتلالوند کیش /

ت  17/000مترمربع
مساح

مجتمع مسکونی آینده

ساز
کیش  /مساحت  44/000مترمربع
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انواع مصالح مورد استفاده در پستنیدگی
   -1کابل(استرند)
اسـترندها از بـه هـم تابیـدن 7رشـته از فـوالد پرمقاومـت مخصـوص سـاخته
میشـوند و در دو سـایز  0/5و 0/6اینـچ تولیـد میگردنـد.
بـا توجه بـه کاربردهای مختلف اسـترند ممکن اسـت دارای روپـوش پلیاتلین و
یا بـدون روپوش باشـد.
اسـترندها مطابق دو اسـتاندارد  ASTMو  BSتولید میشـوند که مشخصات آنها
تفاوت جزئی دارد.
   -2گیره ()Anchorage
جهت مهار استرندها در انتهای المان سازهای از گیره استفاده میشود .گیره ممکن است به صورت تک رشته یا چند رشته باشد.

   -3غالف
بـرای اینکـه اسـترندها در روش چسـبیده بعـد از عملیـات
بتنریـزی در بتـن مدفـون نشـود و درحین عملیات کشـش
امـکان حرکـت و ازدیـاد طـول را داشـته باشـند نیـاز به یک
فضـای خالـی یـا حفـره میباشـد .ایـن فضـا بوسـیله غالف
ایجـاد میشـود .غلاف میتوانـد بـه صـورت گالوانیـزه یـا
پلیاتلیـن باشـد.

ری اطلسپالزا تهران  /م
مجتمع تجا

ساحت  130/000مترمربع

مجتمع مسکونی

دانا
کیش /مساحت  80/000مترمربع
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روشهایاعمالپستنیدگیدرسقفها
  پس تنیدگی در سقف سازهها عموما به یکی از دو روش زیر انجام میشود:
روش تاندونهای نچسبیده ()Unbonded
روش تاندونهای چسبیده چند رشته ()Multi Strand - Bonded

  تاندونهای نچسبیده ()Unbonded
در این روش استرند دارای روپوش پلی اتلین وپوشش ضد خوردگی مخصوص (گریس) میباشد.
نصـب ایـن کابلهـا در بتن نیازی بـه هیچگونه غالف نداشـته وبـا توجه به انعطافپذیری نصب آنها بسـیار سـاده میباشـد.
بـا عنایـت بـه ابعـاد کوچکتـر روپوش ایـن غالفها نسـبت بـه غالفهـا گالوانیـزه ضخامـت کلـی دال در ایـن روش حدود
 10تا  15درصد کمتر از روش چسـبیده خواهد بود .ضمن ًا از نظر سـرعتو سـهولتاجرا نیز این روشنسـبت به روش تاندونهای
چسبیده برتری دارند.

  مصالح مورد نیاز:

پاکتفورمر
پوستهچدنی

استرند روپوشدار

کانکتور

گیره تکی (ستکامل :پوستهچدنی،گوه ،پاکتفورمر ،کانکتور)

استرند روپوشدار

روش تاندونهای چسبیده چند رشته
در این روش چند رشته استرند بدون روپوش در داخل غالف گالوانیزه تحت ( )Flatقرار میگیرد.
تلرانســها خطاهــای اجرایــی در ایــن روش نســبت بــه روش نخســت بیشــتر میباشــد .در ایــن روش پــس از خاتمه کشــش
درون غالفهــا تزریــق میشــود و بــه ایــن ترتیــب پوشــش محافظــت در مقابــل خورگــی انجــام میشــود.
مصالح مورد نیاز:

استرند بدون روپوش

گیره رشتهای
(ستکامل :پوسته چدنی ،صفحهسوراخدار ،گوه ،پاکت فورمر)

غالف گالوانیزه
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برخی از پروژههای اجرا شده

پل زال  /دهانه اصلی90 :متر

مجموعهپلهای بزرگراه امامعلی(ع)

پلنهم اهواز  /دهانه اصلی150 :متر

پلسوم خرداد  /دهانه اصلی120 :متر

پلگتوند  /دهانه اصلی90 :متر

پل کوهین  /دهانه اصلی70 :متر

پل شهیدشوشتری  -تهران

پل شهیدزینالدین   -تهران

پلکمربندی اهواز  /دهانه اصلی110 :متر

مجموعهپلهای بزرگراه شهید باکری

پل شهیدمحالتی   -تهران

پل گاو پیسه  -اصفهان

پل معالیآباد  -شیراز

پل یادگار امام(ره)  -تهران

پل دارخوین  -خرمشهر
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برجهای دامون -کیش
مساحت  30/000مترمربع

برجهای پرشین -کیش
مساحت  110/000مترمربع

برجهای صدف -کیش
مساحت  50/000مترمربع

برجهای مسکونیسماء -تهران
مساحت  40/000مترمربع

مجتمع مسکونی فرشته -تهران
مساحت 54/000مترمربع

مسکنمهر  -شوشتر
مساحت  40/000مترمربع

مجتمع فرهنگی باغ کتاب -تهران
مساحت  44/000مترمربع

مجتمع تجاری طالی سفید  -بجنورد
مساحت  50/000مترمربع

برجهای پرشین  -  2کیش
مساحت  30/000مترمربع

مجتمع تجاری اطلسپالزا  -تهران  
مساحت  130/000مترمربع

نمایشگاه  -کرمان
مساحت  2/000مترمربع

مسکنمهر  -همدان
مساحت  20/000مترمربع

مرکز تجارت جهانی   -تبریز
مساحت  30/000مترمربع

مجتمع تعاونی کارکنان دانشگاه تهران  -کیش
مساحت  20/000مترمربع

مجتمع تجاری کالرآباد  -مازندران
مساحت  6/000مترمربع

بزرگراه طبقاتی صدر
اجرایعملیاتتنیدگیبخشیازسرستونها

مونوریل قم
اجرایعملیات تنیدگی شاهتیرها

مخازن  LNG & LPGکنگان  -عسلویه
اجرایعملیات تنیدگی مخازن

پل دریاچه ارومیه
اجرای عملیات تنیدگی

فرودگاهبینالمللیامامخمینی
سنگینباالبری آشیانه هواپیما بهوزن 1000تن

پل راهآهن تبریز   -میانه
اجرایعملیاتPUSHING

اسکلهشهیدرجایی   -بندرعباس
اجرای انکراژ طرح توسعه

برجمیالد   -تهران
اجرایتنیدگیسازهرأسبرجبهسازهاصلی

(ره)
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