
 
 
 
 
 
 
 

 فوالدهاي ساختماني وچشم انداز مصرف هبينه
 

  ١اصغر رحيمي
 ذوب اهن اصفهان

 
 

 چكيده 
صنعت ساختمان و پروژه هاي عمراني به گواهي آمـار و           
ارقام ، از حلاظ سرمايه و حجـم نـريوي انـساني درگـري ،               

رشـد سـريع مجعيـت و       . بزرگرتين صنعت در آشور مي باشـد        
اهش زمان حتويـل پـروژه هـاي        افزايش تقاضا ، نياز به آ     

عمراني و آاهش زمان برگشت سرمايه ، سرمايه گـذاران و           
عواملي از اين قبيل باعث شده اند تا ضرورت اجياد حتـول            

 .در شيوه هاي سنيت صنعت ساختمان روز به روز بيشرتشود 
 ،به مفهوم انبوه سـازي امـروزي      ساختمان  توليد صنعيت   

 ال قـدمت دارد و آغـاز      در جهان در حدود صد تا صدوده س       
آن به زماني بر مي گردد آه اولني تريهاي بتوني به صورت            

T            شكل ، توليد صنعيت شده و قطعات بتوني با اشكال خمتلف 
 . در مقياس صنعيت توليد شد 

ــنعت در   ــدن ص ــين وارد ش ــه مع ــاختمان  ب ــوژي س تكنول
ارد ايـران شـد و اوج آن        و  ۴٠اواسط دهه    از   ساختمان  

ه ساختمان سازي بـه صـورت شـهرك سـازي در            زماني بود آ  
 آرياشــهر ويــا (بعــضي از شــهرهاي بــزرگ مثــل اصــفهان

، اهـواز   ) جهت اسكان آارآنان  ذوب آهن         فعلي فوالدشهر
ايـن  . ، تربيز ، هتران و برخي ديگر از شهرها شـروع شـد            

صنعت بيشرت از آشورهاي اروپايي مانند آملـان ، هلنـد ،            
 . وارد شدانگليس و فنالند به ايران
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 مقدمه 
ــي از     ــران ، يك ــد اي ــز مانن ــه خي ــاطق زلزل در من
پارامرتهاي مهم در ساختمان سازي آاهش وزن ساختمان است         

چرا آه نريوهاي زلزله با وزن ساختمان نـسبت مـستقيم           . 
 بنابراين تكنولوژي انتخاب شده بايد داراي جهت        .دارد  

 . گريي آاهش وزن باشد 
 : عبارتند از  مهم ديگر در صنعت ساختمانموارد
 حفظ مالآهاي فرهنگي و جلوه هاي معماري اسالمي )الف 

 و ايراني در طراحي و مناسازي 
 و منطبق بودن ساختمان با مباحث  اميين حفظ )ب

 استاندارد ملي ساختمان 
 

 روند آاهش مصرف  فوالد ساختماني 
ــاختماني   ــصاحل س ــا م ــه ب ــه در رابط ــيش از مه ــه ب آنچ

 مـي     زيربنائي  مهچون  فوالد و بنت در صـنعت سـاختمان             
توان از آن ياد آرد،  نويد خبش شـعار جديـدي اسـت آـه                
         درچهـــار پـــارامرت اساســـي بـــه شـــرح زيـــر خالصـــه  

 :مي شود 
 -٤آاهش قيمت         -٣قاوم سازي          م -٢سبك سازي          -١

 سرعت اجرا 
از مهمرتين و اساسي ترين مصاحل بكار رفته در سازه آه           
وزن قابل توجه اي ازيك ساختمان را به خود اختصاص مـي            

 :دهد عبارتند از
 بنت) فوالد                        ب) الف 

امروزه به منظور سبك سازي با حفظ پارامرتهاي فـين در           
ساختمان ،حتوالت اساسي صورت پذيرفتـه آـه چنانچـه          صنعت  

اين نوآوري ها ادينه و اجرا شود ، به طـور حـتم بـر               
روي نرخ مصرف  فوالد و سيمان در هرمرت مربـع  سـاختمان              

 . تاثري خواهد گذاشت 
 مورد فن آوري جديد درخصوص آـاهش مـصرف          چهاردر زير   
 جباي فـوالد    ساختمان و جايگزيين مصاحل ديگر    صنعت  فوالد در   

 .ساختماني معريف مي گردد
 [1]جوشكاري سر به سر ميلگردها  -١

در سازه هاي بنت مسلح، حمل اتصال دو ميلگرد بايسيت به           
 برابر قطر  ميلگرد از طـرفني روي هـم           ٤٥ ايل   ٤٠اندازه  

 قرار گريند تـا اسـتحكام الزم حفـظ گـردد،در روش جديـد              
ند آـه ايـن آـار       جوشكاري مي شو  ميلگردها در حمل اتصال     

شكل ( .درمصرف ميلگرد مي گردد    سبب آاهش قابل مالحظه اي    
  )١مشاره 

 بـه شـرح      در اين روش   خالصه صرفه جويي هاي اجنام شده       
   :زير مي باشد

منـودار  (در مصرف ميلگرد    % ٣٠تا  % ٢٠صرفه جويي   ) الف
 )١مشاره 

 صرفه جويي در زمان اجراي آار) ب
 نياز به نريوي انساني آمرت) ج



  با توجه به آاهش مصاحل مصريفآاهش محل و نقل ها) د
اتصال ميلگردهاي غـري قابـل مـصرف بـه يكـديگر و             ) ه

 استفاده جمدد از آا
حفظ خواص متالوژيكي ميلگرد و حـيت افـزايش يـافنت           ) و

 مقاومت در نقطه اتصال
 [2]  ١ آوبياآس با فن آوري بتين سقف هاي -٢

 :اصول طراحي 
 در   ميلگـردي بـاال و پـايني         اصل بني   در اين روش حد ف    

به جاي بنت غري سـازه اي گـوي هـاي پالسـتيكي               ٢دال بتين 
 .( پلي اتيلن بازيافت شده قرار مي گرينـد        جنستوخايل از   
 )٢شكل مشاره

در فناوري آوبياآس بـار مـرده غـري سـازه اي حـذف و               
مهچنني با شكل گريي    . دو حموره حفظ مي گردد      مقاومت  خاصيت  
 به  دال بتين    و حتتاني    فوقانيين مستحكم در قسمت     غشاي بت 

مهراه شكل گريي شبكه تريچه هاي داخلـي در دو امتـداد در             
اثر قرار دهي گوي هاي تو خايل در سر تا سر فضاي مياني             
دال بتين مي توان باربري بسيار مناسيب را براي اين دال           

 . متصور شد
 )٣شكل مشاره  (زجنريه ارزشي آوبياآس

وري آوبيـاآس نـه تنـها ارزش         آ تفاده از فـن    با اسـ  
 زيـست   حميطافزوده ساختمان بيشرت مي شود بلكه موجب حفظ         

حـدودًا  ، عالوه بر آن دال بتين اجرا شده         هم خواهد گرديد  
 (. مـشابه تـوپر دارد      دال  وزن آمرتي نسبت به يـك       % ٣۵

 )٢منودار مشاره
 : عبارتند از وري آوبياآس  آ فنمزاياي

 پذيري در تغيري آاربري با توجه به حذف         انعطاف ) الف
  )٥ و ٤ مشاره لاشكا( دهانهتريها و افزايش 

 :هببود شرايط زيست حميطي ناشي از ) ب
   باصرفه جوئي در مصرف بنت     co2آاهش  -
 آاهش محل و نقل   -
 صرفه جوئي درانرژي   -
استفاده از مواد بازيافيت در ساخت گوي هاي توخـايل           -
    )٢ره شكل مشا(
استفاده از سازه هاي شـبه فـضائي جبـاي سـازه اي از فـوالد                  -٣

 :با مزيت هاي زير [3]ساختماني و يا بتين
  صرفه اقتصادي)الف

     )٦شكل مشاره ( سبكي وزن )ب
  فرم پذيري  )ج

                                                 
١ Cobiax  : آوري جديد در ساخت سقف هاي بتين با دهانه زياد فن 

 بدونبتوانيد کند تا ي  به مشا کمک مسقفاين نوع : دال بتين   2
حد فاصل ستوا را تا ،دهانه  استفاده از قالببندی و مشع گذاری

  يد مرت حفظ منا١٢
  



              سرعت در نصب ) د
  )٧شكل مشاره ( مرت ٣٠ مناسب براي دهانه تا )ه
اي متامي سقف ها اعم از قوسي ، آروي         قابليت نصب بر  )و

  )    ٦شكل مشاره (، ختت ، شكسته وشيبدار
 آاهش تدرجيي مصرف فوالد  در صنعت ساختمان و ديگر صنايع -٤

در پي حتـوالت ونـوآوري هـاي بوجـود آمـده در صـنايع               
اآـسيده  دوام ،    ،پالستيك  و اجياد مزيت هاي مهچون  سـخيت         

نشدن ، سبك بودن و قابليت انعطـاف وتنـوع رنـگ  سـبب               
گرديد بسرعت  مواد پلي اتيلن در ابعاد وسيعي جايگزين          
مناسيب براي فوالد درصنعت ساختمان ،تاسيسات آبرسـاني و         

مـواردي از ايـن جـايگزيين        .ديگر صنايع مـشابه گـردد       
 :عبارتند از

در سـاخت    آـه    به جاي نوع فـوالدي     U-PVCپروفيل هاي    -
 .بكار مي رودهاي دوجداره درب و پنجره 

ساخت آابينت هاي آشپزخانه از مواد غري فلزي مهچـون            -
PVC 
  PVC  و  و ر هاي پـيش سـاخته پلـي اتـيلن           ها آانال -

 جباي نوع با بنت مسلح  
 خمازن آب پلي اتيلن  چند اليه جباي ورق گالوانيزه   -
اي نـوع چـدني در       جبـ  PVCاستفاده از لوله و اتصاالت       -

 صنعت آب و فاضالب
 

 نتايج 
حتقيقات و مطالعات درخـصوص آـاهش و جـايگزيين تـدرجيي            
فوالد با ديگر منسوجات در صنعت ساختمان ادامه داشته و          
درصد قابل توجه اي از مسينارها وپـروژه هـاي حتقيقـاتي            
دانشجويان  رشته عمران در مقطع حتصيالت تكميلي به ايـن           

 .داردموضوع اختصاص 
بعنـوان  )منظـور ذوب آهـن اصـفهان        (آنچه فراروي ما    

توليد آننده خبش قابل توجه اي ازفوالد سـاختماني آـشور           
قراردارد  اين است آه بتوانيم مهگام بـا ايـن حتـوالت و              
نوآوري ها ،انعطاف الزم را در اليه سخت افـزاري و نـرم             

افــزاري  آارخانــه فــراهم منــامي، تــا در زمــان مقتــضي  
ت تبديل هتديدات به فرصت هـا فـراهم وبـه دور از              قابلي

هر گونه نگراني امكان تغيري فرايند پـيش بـيين وتوليـد            
 . حمصوالتي مهچون ريل، به امري ساده بدل گردد

به ياد داشته باشيم در بـسياري از سـازه هـاي فـوالدي              
ساختمان هاي مرتفع ، طراحان داخلي به دليل خالء وجـود           

آه مزيت هاي قابل توجه اي نسبت بـه          (Hتريآهن با مقطع    
I-Beam   در پاره اي موارد تريآهن هاي مقطـع   )  داردI   را 

دوبل منوده و به روشهاي نه چندان اصويل استحكام الزم را           
 .اجياد مي منايند

 
 مراجع  



 فـن آوريهـاي نـوين       "مهندسي مشاور سازه آزمون فوالد    [1] 
  www.sts-inspection.com "ساختمان

" راهكارهــاي ســبك ســازي در ســقف "آوبيــاآسشــرآت  [2] 
www.cobiax.com  

ــدبريان [3]  ــازه ت ــرآت س ــضاآار  " ش ــاي ف ــازه ه  .www" س
sazehtadbiran.ir 
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حالت ودار مقايسه اي وزن ميلگردها درمن :  ١ مشارهمنودار
 در ساختمان ه سر و جوشكاري سر بمهپوشانيمعمول مهراه با 
               ] روش جوشكاري سر به سر ميلگردها[مسكوني

 
 
 

 
                                                                      

 بنت مصريف در طبقات 
                                                                      

 مصريف در طبقات ميلگرد 
                                                                      

 بنت مصريف در فونداسيون 
                                                                      

 ستون ها 
                                                                      

 تريها و تريچه ها 
                                                                      

 زمان ساخت دال 
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ميزان درصد صرفه جوئي بنت در متد آوبياآس در  : ٢منودار مشاره
 مقايسه با سقف هاي توپر      

                                         
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٩٠منونه هاي خمتلف اتصاالت مهراه با خم :     ١ شكل مشاره
      ] روش جوشكاري سر به سر ميلگردها[درجه 

         

 
با متد تصوير اجراي سقف هاي نيمه ساخته :   ٢شكل مشاره

 آوبياآس آه در آن از مواد بازيافيت پالستيكي  استفاده شده 
 ]راهكارهاي سبك سازي در سقف با متد آوبياآس[
 
 

 
 
 
 

 نتيجه
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هبينه سازي هزينه هاي دوره عمر سازه 



 
 

 
راهكارهاي سبك [ زجنريه ارزشي متد آوبياآس   : ٣شكل مشاره 

 ] سازي در سقف با متد آوبياآس
 
 

 
 
 
 

     
 

 در متد آوبياآس        چيدمان ستوا )الف                           
 روش سنيتچيدمان ستوا  در  )ب

  چيدمان ستون ها در دو روش سنيت و متد آوبياآس :  ٤ مشاره شكل
 ]راهكارهاي سبك سازي در سقف با متد آوبياآس[

 
 
 

 
اي از پروژه اجرا شده با فن آوري منونه :   ۵شكل مشاره
 آه دهانه ها به مقدار قابل مالحظه اي افزايش آوبياآس

 ]راهكارهاي سبك سازي در سقف با متد آوبياآس[ است يافته
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 آه به نسبت دهانه ، سازه فضاي جهت اشكال خاص :۶شكل مشاره 

 وزن آن بسيار ناچيز مي باشد                        
 ]فضا آار دو اليه سازه هاي [

 

 
 با دهانه حدود منونه اي از سقف با متد سازه  فضاي : ٧شكل 

 ]سازه هاي فضا آار دو اليه [ مرت٣٠
 


