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چکیده
سیستم قاب سبک فوالدی راکه به اختصار ( LSF1الاساف) مینامند ،یک سیستم ساختمانی است ،که برای اجرای ساختمانهای عمدتاً
کوتاهمرتبه و میانمرتبه (حداکثر تا  ۵طبقه) استفاده میشود .اگرچه این سیستم از مزایای قابلتوجهی برخوردار میباشد ،اما در ایران با
استقبال زیادی مواجه نشدهاست .بههمینسبب در این پژوهش سازههای الاساف از مرحلهی طراحی ،اجرا تا بهرهبرداری بررسیمیگردد
و ریسکهای آنها بهطور دقیق شناسایی و توسط روشی که بر پایهی تکنیک  FMEA2و تئوری فازی استوار میباشد ،ارزیابی میشوند و
ایدهی جدیدی برای اجرای سازههای الاساف بیان میگردد که ضمن بهینهسازی زمان ،هزینه و وزن سازخ ،میتواند پاسخ دیگری به
تعدادی از ریسکهای شناساییشده باشد .این ایده ،سیستم دیوارهای متالفوم نام دارد که جزو سیستمهای مورد تأیید مرکز تحقیقات،
راه ،مسکن و شهرسازی میباشد .در این پژوهش پس از معرفی این سیستم ،به بررسی ترکیب این سیستم و سازههای الاساف پرداخته
میشود و نتایج آن از نظر هزینه ،زمان اجرا ،وزن سازه و شرایط اجرایی تشریح میگردد .همچنین نتایج مقایسهی بین هزینه ،زمان اجرا
و وزن سازه توسط تحلیل سلسله مراتبی مورد ارزیابی قرار میگیرد .نتایج این مقایسه امتیاز  ۵2را برای ترکیب سیستم متالفوم و الاساف
درمقابل امتیاز  84نسبت به سیستم معمول اجرایی سازههای الاساف نشان داد.
کلمات کلیدی :طیف انرژی ،نسبت میرایی ،شکلپذیری تغییرمکانی ،انرژی ورودی نسبی ،انرژی ورودی بر واحد جرم.
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ABSTRACT
Light Steel Frame System that is briefly called LSF is a building system which is
used for implying of short-rise and mid-rise buildings (up to five floors). This
system gets significant benefits, although in our country it is not much used. So in
this article, are tryed to study LSF structures from the design and implementation
stage to the operation one and identify its risks exactly and evaluate them with
combination technique which used failure modes and effects analysis technique
(FMEA) and fuzzy method. Then express new idea for implementation of LSF
structures that optimizes time, cost and quality and can be respond of many
Identified risks. This idea named Metalfom Walls that included in systems
verificated BHRC. In this article are explained this system first, then combination
of Metalfom and LSF system are discussioned. The result of this combonation in
aspect of cost, time, weight of structure and conditions of implementation are
explained. Comparison of results in aspect of cost, time and weight of structure by
Analytic hierarchy process technique (AHP) are evaluated. Results of this
evaluation show that combination of Metalfom system and Light Steel Frame
System (LSF) earns 54 score and LSF system that implementated in common way
earns 46 score.
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 -1مقدمه
سیستم ساختمانی فوالدی سبک سردنورد شده از جمله سیستمهایی است که گرچه پیدایش آن ریشه در دغدغههای زیستمحیطی
و به تبع آن تعریف گزینه جایگزین برای ساختمانهای چوبی داشتهاست ،اما به تدریج جایگاه ویژهای در میان سیستمهای دارای ظرفیت تولید
صنعتی یافتهاست .همگام با میل به توسعه صنعتیسازی ساختمان در کشور ،انجام پروژههای تکسازی و انبوهسازی با قطعات فوالدی سبک
سردنوردشده نیز رواج یافته و با توجه به ظرفیت باالی تولید فوالد در کشور و مزیتهایی همچون انعطاف باال ،وزن کم سازه و متعلقات و روش
تولید سریع باعث شدهاست که ساختمانهای فوالدی سبک سردنورد گزینهای قابلاعتنا در صنعت ساختمانسازی کشور شود] .[1با وجود
مزایای فوق ،استقبال از این سیستم ساختمانی در ایران قابل قبول نبودهاست.
بیشتر پژوهشها در این زمینه ،الاساف را از نظر سازهای و زیستمحیطی و همچنین مقایسه با سازههای سنتی بررسی کردهاست.
بهعنوان مثال دوداس 3از جنبهی زیستمحیطی به این سازهها توجه نمود .او سازههای الاساف را در سه مرحلهی تولید ،استفاده و تخریب
مورد بررسی زیستمحیطی قرارداد و در نهایت نتیجهگرفت که این سازهها برای محیطزیست مشکلساز نمیباشند ] .[2فالح 8به بررسی
سازههای الاساف از منظر توسعهی پایدار پرداخت و نشان داد که فوالد و مشتقات آن از این منظر گزینهی بسیار مناسبی بهحسابمیآید
] .[3ترواسان ۵و پیرس 1به مقایسهی کاهشصدا در دیوارهای الاساف در کشور نیوزلند پرداختند .آنها بر روی  12دیوار آزمایش کاهشصدا
را انجام دادند و نتیجه را با جدولهای موجود مقایسه نمودند .اختالف قابل قبولی بین جداول و نتایج موجود ،مشاهدهنشد ] .[8مورتینو 2یک
طرح کلی پالن معماری قابلاجرای سریع  ،مدوالر و بهینه ی انرژی را برای ساختمانهای چندطبقه مسکونی الاساف ارائهداد .طرح او
بهگونهای بود که فضاهای خالص ،بهینه ،قابل اجرا و شامل قطعات مدوالر بودند ] .[۵مهدوی نژاد 4و همکاران به بررسی اقتصادی سازههای
الاساف در ایران پرداختند .هدف آنها پاسخ به این سؤال که" ،آیا استفاده از سیستم الاساف هزینههای ساخت را کاهش می دهد؟" ،بود.
آنها مطالعه موردی بر روی سازههایی در شهرهای قم ،کاشان ،اصفهان و تهران انجام دادند .آنها استفاده از سازههای الاساف را بسیار
اقتصادی ارزیابی نمودند و برای کشورهای درحالتوسعه مناسب دانستند ] .[1مهدوی نژاد و همکاران همچنین به بررسی سازههای الاساف
در شهر پرندایران پرداختند(مجتمع  ۵۵3واحدی پرند) .هدف آنها عالوه بر معرفی سیستم تولید و اجرا ،پیشنهاد مدل بهینهای برای فرآیند
ساخت و اجرا بود .آنها به بیان نقاط ضعف و قوت سیستم پرداختند .نکات منفی سیستم شامل کمبود نیروی کار حرفهای ،عدم انطباق
اندازههای نقشههای معماری با قطعات پیش ساخته ،ضعف کارخانه در تولید قطعات به ابعاد و اشکال مختلف ،میباشد ] .[2آریاناجام 1و هم
کاران به بررسی مقاومت در برابر آتش ،دیوارهای الاساف پرداختند .آنها به روش اجزای محدود سازه را مدل نمودند و عالوه بر آن به
آزمایشهای واقعی نیز بر روی نمونههای ساختهشده انجام دادند .آنها در پژوهش خود توانایی باالی روش اجزای محدود در مدلسازی
عملکرد سازههای الاساف در برابر حریق و همچنین قابلیت باالی مقاومت در برابر حریق این سازهها را تأیید کرند] .[4آنجلیس 13و سرا11
به بررسی عملکرد حرارتی دیوارهای الاساف پرداختند .آنها حالتهای مختلف دیوار و هستهی عایق را مدلسازی نمودند .بهدلیل وجود
چندین نوع مصالح در این دیوارها مدلسازی عملکرد حرارتی آنها با مشکالتی همراه است .آنها برای بدستآوردن مقاومت حرارتی نمونهها
به دلیل پیچیدگی از روشهای استاندارد  ،استفاده نکردند و فرمول جدیدی را پیشنهاد کردند .روش آنها برای استفاده در نرمافزارها نیز
مناسب است ] .[1گرامی 12و همکاران تحقیقات جدیدی در خصوص رفتار لرزهای سازههای الاساف ارائهکردند که نشانداد استفاده از این
سازهها در مناطق با لرزهخیزی شدید ،موجب بهبود رفتار لرزهای میشود] .[13اسماعیلی نیاری 13و همکاران به بررسی رفتار برشی سازههای
الاساف پرداختند .آنها با آزمایش بر روی تعدادی ورقهای برشی و ضخامت آنها ،بین روابط تئوری و آزمایشگاهی به مقایسه پرداختند].[11
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پاول 18و همکاران به بررسی ضریب کاهش صدا در دیوارهای الاساف پرداختند .آنها برای پوشش بیرونی دیوارها ،مصالحی همچون سمنت-
برد ،پانلهای رزینی و پانلهای پیویسی 1۵را آزمایش نمودند .همچنین تأثیر استفاده از نواردرزگیر بین پانلها و زیر رانرها را بررسی نمودند
].[12
با بررسی مطالعات صورتگرفته ،سیستم الاساف دارای معایبی همچون مقاومت پایین در برابر آتشسوزی هستهی عایق دیوار ]،[4
پیچیدگی مدلسازی عملکرد حرارتی به دلیل وجود چندین نوع مصالح ] ،[1ضعف در مقابل باد شدید ،کمبود نیروی اجرایی متخصص ،خطر
ایجاد صدا در زمان انبساط و انقباض سازه ] ،[1ناشناختهبودن رفتار سازهای سیستم در کشور ] ،[۵قیمت باالتر نسبت به مصالح سنتی در
کشورهایی که هنوز این سیستم رواج پیدا نکرده و محدودیت ارتفاع میباشد ].[2
همچنین میتوان نتیجهگرفت که در زمینهی مدیریت ریسک در سازههای الاساف پژوهش خاصی صورت نگرفتهاست .بههمین-
سبب در این پژوهش به بررسی ریسکها و راهکارهای آنها در این سازهها پرداخته می شود.

 -2معرفی مدل اجرای فرآیند مدیریت ریسک][11
 1-2روابط محاسباتی مدل
در این پژوهش از مدل مرجع ] [13استفاده میشود که بر پایه ی تئوری فازی و تکنیک  11FMEAاستوار است .در این مدل سه
معیار هزینه ،زمان و کیفیت دارای ارجحیت نسبی میباشند .ارزش این معیارها به صورت کیفی از طربق پرسشنامه توسط پاسخدهندگان
تعیین میگردد .سه شاخص  wt ،wq ،wcبه ترتیب ارجحیت نسبی هزینه ،کیفیت و زمان میباشند.
پیامد هر ریسک بر هزینه ،کیفیت و زمان به ترتیب با  Cq ،Ccو  Ctمشخص و از طریق پرسشنامهها از افراد سؤال میگردد .سپس
با توجه به اطالعات بدستآمده از پرسشنامهها و محاسبات ،دو شاخش  12RCNو  14RFبهدست میآیند که شاخص اول مبنای اولویتبندی
ریسکها می باشد و شاخص دوم در فرآیند پاسخ به ریسک به کار میرود.
()1

𝑁 ∗ 𝑃 ∗ 𝐶 = 𝑁𝐶𝑅

()2

)𝐶 ∗ 𝑃( 𝑅𝐹 = (𝑃 + 𝐶) −

برای هر ریسک به صورت جداگانه شاخصهای  RCNو  RFمحاسبه خواهندشد .برای محاسبه شاخص  Cکه وزن نسبی اهمیت
زمان ،هزینه و کیفیت میباشد ،ابتدا  Ct ،Ccو  Cqبا توجه به اطالعات پرسشنامهها محاسبه میگردند .سپس با اعمال شاخصهای wq ،wc
و  wtو هم چنین وزن متخصصین ،مقدار  ،Cمطابق رابطه زیر محاسبه میگردد.
()3

𝑐𝑤 ∗ 𝑐𝐶 𝐶 = 𝐶𝑞 ∗ 𝑤𝑞 + 𝐶𝑡 ∗ 𝑤𝑡 +
11CN

شاخص  Pکه نشانگر احتمال رخداد ریسک میباشد ،به طور مستقیم از پرسشنامهها استخراج میگردد .در آخر نیز شاخص
یا عددکنترل ریسک با توجه به اطالعات پرسشنامهها محاسبه میشود .تأثیر این شاخص ،عکس سایر شاخصها محاسبه میگردد؛ زیرا هرچه
میزان کنترل یک ریسک باالتر باشد ،شدت تأثیر آن کمتر میشود.
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 2-2شناسایی ریسک
روشهای مختلفی برای شناسایی ریسک از جمله مصاحبه ،طوفان فکری ،آنالیز درخت تصمیم و روشهای دیگر وجود دارد .از بین
روشهای اشارهشده روش مصاحبه و پرسشنامه برای این پژوهش کار گرفته شد .سایر تکنیکها به دالیلی همچون عدم وجود تیم مدیریت
پروژه ،عدم نیاز به اتفاق نظر و عدم نیاز به مخفی ماندن اطالعات شخص مصاحبهشونده به کار گرفته نشد ] .[13،18،1۵پس از شناسایی
ریسکها توسط مصاحبه ،شاخصهای محاسباتی مدل که در بخش  1-2معرفی شدند ،از طریق پرسشنامه از افراد مورد مصاحبه ،سؤال
میشود.
معموالً در ایران سازههای الاساف در مقیاس کالن اجرا نمیشوند .به عنوان مثال در شهر مشهد و حومه تنها دو پروژهی انبوهسازی
در بینالود و قرقی به روش الاساف اجرا شدهاست و سایر پروژهها معموالً دارای زیربنای قابلتوجهی نمیباشند .به همینسبب در این پژوهش
برای افزایش دقت و اعتبار دادهها ،سعی شده است موارد مطالعه افزایش یابد .این بدان معنی است که اگر چه هر پروژه زیربنای قابلتوجهی
ندارد ،اما مجموع زیرینای بررسیشده ،قابلاعتماد است .در مجموع در این پژوهش  ۵1پروژه مورد بررسی قرارگرفت که مجموعاً دارای زیربنای
 21۵3مترمربع میباشند.
بسیاری از پروژهها از نظر شناسایی ریسک مشابهبههم میباشند .در این پژوهش سعی شد پروژههای انتخابی انواع مختلف را شامل
گردد .بهعنوان مثال پروژههای نوسازی مدارس در سطح شهر مشهد بیش از  ۵پروژه میباشد که در اینجا فقط  3پروژه مورد بررسی قرار
گرفت.
پروژههای موردمطالعه در این پژوهش شامل طبقهبندی زیر میباشند؛ ساختمانهای مسکونی ،ویالیی ،اضافه طبقات ،مدارس،
اداری ،تجاری ،فستفود ،سازههای صنعتی و دیوارهای غیرباربر الاساف .تمامی پروژههای بررسیشده ،در شهر مشهد مقدس اجرا شدهاند یا
در آینده اجرا خواهندشد .در تمامی پروژههای فوق با طراحان ،مجریان و کارفرمایان به صورت حضوری مصاحبه انجام شد.
تعداد افراد مصاحبهشوندهی این پژوهش 22 ،نفر بودهاست که بر اساس سمت اجرایی ،سابقهکار و تحصیالت امتیازبندی شدهاند.
در مجموع این افراد  35۵4کل امتیازها را بدست آوردهاند که نشاندهنده اعتبار نسبی جایگاه افراد مصاحبهشونده میباشد.
لیست ریسکهای شناساییشده ،بههمراه شاخصهای محاسباتی مدل در جدول  1آمده است .مرتبسازی جدول برمبنای شاخص
 RCNکه درجه شدت ریسک میباشد ،به صورت صعودی اعمال شدهاست که نشان از بحرانیتربودن ریسکهای انتهای جدول دارد.
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انجمن مهندسی سازه ایران

صاحب امتیاز

جدول : 1لیست ریسکهای شناساییشده

R.F

C.N

عدم پیشبینی کولر آبی و گازی

طراحی

8۵511

۵541

8513

گرمای بیش از حد داخل ساختمان

بهرهبرداری

۵853۵

۵511

8521

عدم رتبهبندی پیمانکاران اجرایی

اجرا

18543

۵548

۵5۵3

مرحله ریسک

ریسک

RCN

اجرای سرامیک دیواری با چسب

بهرهبرداری

11532

15۵1

8531

تخریبپذیری نمای خشک

بهرهبرداری

2352۵

۵548

1533

عدم وجود نظارت تخصصی

اجرا

2۵542

۵54۵

1511

عدم پیشبینی لولهکشی گاز

طراحی

2152۵

25۵۵

3514

عدم ثبات شغلی نیروهای اجرایی

اجرا

48514

۵518

1522

پشتوانهی علمی ناکافی آئیننامههای طراحی

طراحی

4۵582

2521

3531

محدودیت در طراحی ساختمان با طبقات باال ،دستکها.

طراحی

4۵5۵3

2583

3541

عدم وجود راهپله به پشتبام

بهرهبرداری

11542

1542

۵522

آببندی ضعیف پنجرهها

بهرهبرداری

14513

25۵۵

3512

ترکخوردن دیوار در محل لولههای برق

بهرهبرداری

111512

1541

۵521

در نظرگرفتن اتصاالت پیچ و مهره بهصورت مفصلی

طراحی

113541

2513

8523

عدم احساس استقامت سازهها(روانی)

بهرهبرداری

11۵5۵3

2514

3541

مشکل سرمایش در واحدهای بزرگ

طراحی

1125۵3

4533

354۵

اجرای غلط کانال انتقال آب و شکستن آن در هنگام برف سنگین

اجرا

123521

2541

8581

اجرای ناهماهنگ سرامیک چسبی

اجرا

128523

2521

۵511

اشکال در طراحی فالشینگها

طراحی

1245۵2

2583

۵5۵8

اجرای غلط شیب کانال انتقال آب

اجرا

133534

2522

8523

سفتشدن پنجرهها به مرور زمان

بهرهبرداری

184511

4514

85۵4

صدا دادن دیوارها

بهرهبرداری

1۵351۵

453۵

۵581

اشکال در اجرای فالشینگ

اجرا

113521

25۵2

1521

اشکال در عایقبندی نماهای خشک

بهرهبرداری

11۵582

4534

8512

شکستن گچبرگها در اثر برخورد دانشآموزان با دیوار

بهرهبرداری

12453۵

45۵3

8542

عایق صوتی دیوارها

بهرهبرداری

1245۵۵

4513

8512

آسیبپذیری عایق رطوبتی در پروژههای اضافهطبقه

بهرهبرداری

143531

2513

1532

خطر آتشسوزی هستهی عایق

اجرا

144534

453۵

1581

نصب اشیا سنگین بر روی دیوارها

بهرهبرداری

2215۵2

4581

2581

همانطور که نتایج جدول  1نشان میدهد ،سهم ریسکهای مرحلهی طراحی ،اجرا و بهرهبرداری بهترتیب  2251 ،2851و 8453
درصد میباشد .همچنین شاخص  RCNکه نشاندهنده درجه بحرانیبودن ریسک میباشد ،در ریسکهای بهرهبرداری مقدار بیشتری دارد
که نشاندهنده اهمیت این ریسکها در نظر افراد مصاحبه میباشد .شاخصهای  RFو  CNدر این پژوهش استفاده نشدهاند و در روش پاسخ
به ریسک اثر خواهندداشت.
مهمترین و بحرانیترین ریسک معرفیشده در جدول  1ریسک "نصب اشیا سنگین بر روی دیوارها" میباشد .بهدلیل نصب گچبرگ
بر روی دیوار الاساف و خالیبودن پشت گچبرگها ،در نصب اشیای سنگین با محدودیت روبهرو هستیم .راهکارهایی همچون استفاده از پیچ
پروانهای ،استفاده از سازه اضافه ،استفاده از گچبرگ دوبل و استفاده از بستهای لوبیایی پیشنهاد شدهاست ].[11
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انجمن مهندسی سازه ایران

صاحب امتیاز

شکل  :1وجود فضای خالی بین دیوار الاساف

هدف اصلی این پژوهش ارائهی راهکاری جدید برای پاسخ به این ریسک میباشد .این راهکار عالوه براینکه به ریسکهای دیگری
نیز پاسخ میدهد ،سازه را از نظر هزینه ،زمان اجرا و وزن بهینهسازی مینماید.

 -1معرفی سیستم جدید برای سازههای الاساف
ریسک "نصب اشیا سنگین بر روی دیوارها" بحرانیترین ریسک شناساییشده توسط الگوریتم مرجع ] [13بود ،بههمینسبب سعی
شد ،به جای ارائه راهکارهای موضعی و مقطعی ،روش جدید اجرایی برای سازههای الاساف معرفی شود.
بهدلیل اینکه در سیستم الاساف فضای مابین استادها خالی میباشد و بر روی استادها گچبرگ نصب میگردد ،از نظر روانی و
بهرهبرداری تأثیر خوبی را بر کاربران نمیگذارد ].[11
عالوه بر ایجاد مشکل ،در نصب اشیا بر روی دیوارها ،وجود گچبرگ بر روی دیوار و همچنین فضای خالی بین استادها ،باعث میشود
که در صورت برخورد اجسام با دیوار ،صدای پوکی در دیوار ایجادشود که حس نامطلوبی را ایجاد میکند .بهعالوه از نظر اجرای تأسیسات و
نما هم محدودیتهایی را ایجاد مینماید.
بههمینسبب ترکیب سیستم دیوارهای متالفوم با سازهی الاساف پیشنهاد میشود .سیستم متالفوم جز سیستمهای مورد تأیید
مرکز تحقیقاتراه ،مسکن و شهرسازی میباشد و در سایت این مرکز در قسمت سیستمهای دیوارهای غیرباربر معرفی شدهاست.
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انجمن مهندسی سازه ایران

صاحب امتیاز

شکل :2معرفی دیوار متالفوم در سایت مرکزتحقیقات

 1-1معرفی سیستم متالفوم
متالفوم بهعنوان نسل دوم پانلهای پیشساخته سبک سهبعدی همانند نسل اول خود (دیوارهای تری دی پانل )23بر پایه صفحهی
پلیاستایرن و شبکه فوالدی تولیدی ارائه میشود .در این سیستم قابهای سبک نوردشده فلزی (استاد 21و رانر )22به عنوان چهارچوب و
مهاربندی افقی و عمودی ،ضمن تأمین مقاومت ایستایی و بهبود بسیار عالی شرایط اجرایی ،نقش انتقال نیروهای برشی ناشی از نیروهای
جانبی را عهدهدار میباشند .الزم به ذکر است که این سیستم مورد تأیید مرکزتحقیقات مسکن میباشد و مشخصات فنی آن در سایت مرکز
تحقیقات مسکن آمدهاست ] .[12در شکل  2نمونهی اجراشدهی این سیستم نشان دادهشدهاست.

شکل :1دیوار متالفوم

3D Panel
Stud
Runner
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22

انجمن مهندسی سازه ایران

صاحب امتیاز

 2-1شیوهی اجرای دیوار متالفوم
در سیستم متالفوم ،اجرای دیوارهای جانبی و داخلی بر پایهی ایجاد یک شبکهی قاب مهاربندیشده فلزی صورت میگیرد .این
شبکه در بین ستونهای فلزی یا بتنی و بر اساس نقشههای معماری ساختمان پیادهسازی میشود؛ بهنحوی که این قاب فلزی با اتصاالت
میخی با پروفیل یو 23شکل رانر به کف و سقف ساختمان یا ستونهای کناری متصل میگردد .در مرحلهی بعد ،اتصاالت یو شکل استاد در
فواصل مشخص و بر اساس نیاز فضای معماری و بدون هیچگونه محدودیت ابعادی تعبیه میگردد .سپس بر اساس نقشه تهیهشده از فضای
معماری ،عناصر مربوط به دیوارها و بازشوها و فریمهای مربوطه ،توزیع و در محل خود به سازههای قاب فلزی متصل میشوند و در مرحله
آخر متالفوم در فضای مذکور جاگذاری میگردد و پس از نصب مش ،عملیات بتن پاشی یا شاتکریت 28در دو طرف دیوار انجام میگیرد
] .[12در شکل  3دیوار متالفوم بههمراه مش (آمادهی اجرای شاتکریت) نشان دادهشدهاست.

شکل :4دیوار متالفوم بههمراه شبکهی مش (آمادهی اجرای شاتکریت)

 1-1ترکیب سیستم متالفوم و الاساف
در سیستم الاساف معموالً ابتدا استادها با توجه به نقشهی اجرایی سازه ،اجرا میگردند .بههمینسبب میبایست تکتک استادها
به صورت شاغول اجرا گردند .سپس در صورت نیاز هستهی عایق دیوار که معموالً ازجنس پشمشیشه یا پشمسنگ میباشد ،بین دیوار قرار
میگیرد و پس از آن گچبرگها در دو طرف دیوار اجرا میگردد ].[14
در این پژوهش پیشنهاد میشود که در دیوارهای سازهی الاساف ،سیستم متالفوم استفاده گردد .یعنی بین هر دو استاد ،یک ورق
فوم پلیاستایرن به ضخامت استاد قرار گیرد و سپس دو طرف دیوار شبکه مش نصب گردد .سپس بر روی دیوار سیمانپاششی شمشهکش (
شات کریت) و یا گچ پاششی زیر کار اجرا گردد و در نهایت روی دیوار ،گچ رویه اجرا گردد و دیوار آمادهی رنگ شود.
در ادامه مزایای این ترکیب سیستمها از منظر هزینه ،زمان اجرا ،وزن سازه و همچنین نکات اجرایی سیستم بیان میگردد.

 -4مقایسه سیستمهای دیوار متالفوم و الاساف
در این بخش دو سیستم را از نظر هزینه ،زمان اجرا و وزن سازه مقایسه میشود.

U
Shotcrete
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24

انجمن مهندسی سازه ایران

صاحب امتیاز

 1-4مقایسه از نظر هزینه
این هزینه بر مبنای قیمتهای فهرست بهای ابنیه سال  131۵اعمال شده است .در سیستم متالفوم پس از نصب فومها و مش،
عملیات شاتکریت سیمان یا گچ پاششی انجام میشود و دیوار آمادهی رنگ میشود .اما در سیستم الاساف پس از نصب گچبرگ ،میبایست
دیوار را بتونه نمود تا آماده ی رنگ شود .هزینه تمام شده سیستم متالفوم در جدول  2آورده شدهاست.
جدول : 2هزینه تمامشده سیستم متالفوم

هزینه تمامشده سیستم دیوار متالفوم
ردیف

مصالح مورد استفاده

قیمت مترمربع(تومان)

قیمت تجمعی(تومان)

1

فوم پلیاستایرن به ضخامت  1۵سانتیمتر

13000

13000

2

شبکه مش  ۵در  ۵با مفتول  25۵میلیمتر دو
طرف

7000

20000

3

اجرت نصب فوم و مش

4000

24000

4

شاتکریت دو طرف

6000

30000

5

اجرای گچ زیرکار و رویه دو طرف

15000

45000

6

هزینه مالت گچ زیرکار و رویه

1000

46000

هزینه تمامشده سیستم الاساف بر مبنای استعالم قیمت از شرکتهای مجری الاساف ،در جدول  3آورده شدهاست.
جدول : 1هزینه تمامشده سیستم الاساف
هزینه تمامشده سیستم دیوار الاساف
ردیف

مصالح مورد استفاده

قیمت متر مربع(تومان)

قیمت تجمعی(تومان)

1

هسته عایق پشمشیشه

3500

3500

2

سازه اتصال اف 82برای قرارگیری پشمشیشه در
بین استادها

3000

6500

3

اجرت نصب پشمشیشه

1000

7500

4

گچبرگ  125۵میلیمتری دو طرف

32400

39900

5

نصب گچبرگ دو طرف دیوار

8000

47900

6

هزینه بتونه دیوار دو طرف

5000

52900

همانطور که مشاهده میشود سیستم الاساف  13درصد گرانتر تمام میشود .عامل اصلی افزایش هزینه در سیستم الاساف
نسبت به متالفوم ،هزینه بیشتر گچبرگ نسبت به گچ سنتی میباشد .در سیستم الاساف بهدلیل وجود فضای خالی در دیوار امکان استفاده
گچ سنتی مقدور نمیباشد اما در سیستم متالفوم میتوان گچ سنتی را بر روی شاتکریت اجرا نمود.
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انجمن مهندسی سازه ایران

صاحب امتیاز

 2-4مقایسه از نظر زمان اجرا
در این قسمت زمان اجرای  133متر مربع دیوار یکپارچه محاسبه شدهاست .منظور از دیوار یکپارچه این است که دیوارها بدون
در و پنجره در نظر گرفته شدهاست .این اطالعات بر مبنای دادههای نیروهای اجرایی تهیه شدهاست .زمان اجرای  133مترمربع دیوار متالفوم
در جدول 4آورده شدهاست.
جدول : 4زمان اجرای  111مترمربع دیوار متالفوم
زمان اجرای  133مترمربع دیوار متالفوم

ردیف

عملیات اجرایی

زمان(روز)

زمان تجمعی(روز)

1

نصب رانر و استاد و فوم

1

1

2

نصب شبکهی مش دو طرف

1

2

3

اجرای شاتکریت یا گچ پاششی زیر-
کار دو طرف

1

3

4

اجرای گچ رویه دو طرف

1

4

زمان اجرای  133مترمربع دیوار الاساف در جدول 5آورده شدهاست.
جدول  : 5زمان اجرای  111مترمربع دیوار الاساف
زمان اجرای  133متر مربع دیوار الاساف
ردیف

عملیات اجرایی

زمان(روز)

زمان تجمعی(روز)

1

نصب رانر و استاد

1

1

2

نصب پشمشیشه و سازهی اتصال اف
2۵82

2

3

3

نصب گچبرگ دو طرف دیوار

3

6

4

اجرای بتونهی دیوار

1

7

تفاوت زمان اجرای دو سیستم به این علت میباشد که در سیستم متالفوم همزمان با نصب استادها ،فوم پلیاستایرن نیز نصب
میگردد و سرعتکار افزایش مییابد ،اما در سیستم الاساف می بایست ابتدا تمامی استادها اجرا گردند و سپس سازه اتصال اف 82بین
استادها نصب گردد و پشمشیشه بر روی سازه اتصال نصب شود .دیوار الاساف بههمراه سازه اتصال اف( 82آمادهی نصب پشمشیشه) در
شکل  8نشان دادهشدهاست.
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شکل :5اجرای تمامی استادها در سیستم الاساف

همانطور که مشاهده میشود سیستم متالفوم  2۵درصد در زمان صرفهجویی مینماید.
 1-4مقایسه از نظر وزن
مقایسه وزن برای یک مترمربع از هر سیستم در نظر گرفته شدهاست .اطالعات این قسمت بر اساس جداول مهندسی تهیه شده
است که ممکن است با وزنهای اجرایی موجود در بازار انطباق نداشتهباشد .وزن  1مترمربع دیوار متالفوم در جدول  1آورده شدهاست.
جدول : 6وزن  1مترمربع دیوار متالفوم
وزن  1مترمربع دیوار متالفوم
ردیف

مصالح

مقدار مورد استفاده

وزن(کیلوگرم)

وزن تجمعی(کیلوگرم)

1

استاد و رانر

 ۵متر طول

6

6

2

فوم پلیاستایرن به
ضخامت  1۵سانتیمتر

 1متر مربع

1.5

7.5

3

شبکهی مش دو طرف

 2متر مربع

3

10.5

4

شاتکریت یا گچ-
پاششی به ضخامت هر
طرف  2سانتیمتر

هر مترمربع به ضخامت  1سانتی-
متر  23کیلوگرم

80

90.5

5

گچ رویه به ضخامت 1
میلیمتر

هر مترمربع به ضخامت  1میلی-
متر  2کیلوگرم

4

94.5

وزن 1مترمربع دیوار الاساف در جدول  7آورده شدهاست.
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جدول  : 7وزن  1مترمربع دیوار الاساف
وزن  1مترمربع دیوار الاساف
ردیف

مصالح

مقدار مورد استفاده

وزن(کیلوگرم)

وزن تجمعی(کیلوگرم)

1

استاد و رانر

 ۵متر طول

6

6

2

سازه اف 82برای
اتصال پشمشیشه

هر مترمربع  3متر طول استفاده
میشود

3

9

3

پشمشیشه

 1مترمربع

1

10

4

گچبرگ  125۵میلیمتر
به صورت دوبل هر
طرف

وزن هر مترمربع  1352کیلوگرم

40.8

50.8

بر خالف دو آیتم قبلی در این مورد ،عملکرد دیوار الاساف  13درصد بهتر میباشد .علت اصلی افزایش وزن در سیستم متالفوم
استفاده از شاتکریت و گچپاششی بهجای گچبرگ میباشد .عالوهبراینکه وزن واحد گچبرگ از گچپاششی یا شاتکریت کمتر میباشد ،به
دلیل ساخت در کارخانه ،ضخامت تمامشده کمتری هم دارد.
 4-4مقایسه ازطریق تحلیل سلسله مراتبی
برای اعمال تحلیل سلسله مراتبی از نرمافزار اکسپرت چویس 2111استفاده گردید .وزندهی این شاخصها در پژوهشهای گوناگون
بررسی شدهاست که سه وزن  3531 ،3531و  353بهترتیب برای هزینه ،زمان و وزن سازه استفاده شد ] .[23میزان اهمیت این معیارها برای
دو سیستم مطابق جدول  4است.
جدول  : 8ضرایب تأثیر روش تحلیل سلسله مراتبی][21
معیار

ضریب

هزینه

0.39

زمان

0.31

وزن

0.3

نتایج تحلیل پس از اعمال فرآیند در جدول  1خالصه شدهاست.
جدول  :9نتایج تحلیل سلسله مراتبی
ضریب تأثیر

0.17

0.33

0.50

نوع سازه

کیفیت

زمان

هزینه

نتیجه نهایی

دیوار الاساف

0.62

0.36

0.47

0.48

دیوار متالفوم

0.38

0.64

0.53

0.52

expert choice 11
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همانطور که مالحظه میشود نمرهی دیوار الاساف  84و نمرهی دیوار متالفوم  ۵2بدست آمدهاست .این تحلیل با توجه به ضرایب
استفادهشده برتری سیستم متالفوم را نشان می دهد .باید توجه کرد که در صورتی که ضریب تأثیر وزن سازه که در آن الاساف عملکرد
بهتری دارد را افزایش دهیم ،نمره دیوار الاساف افزایش خواهد یافت.

 -5مزایای استفاده از دیوار متالفوم به جای دیوار الاساف
دیوارهای متالفوم عالوه بر نمرهی باالتر بدستآمده در تحلیل سلسله مراتبی در بخش  ،8-8مزایای دیگری هم دارند که در این
بخش به آنها اشاره میگردد .در ادامه مشخص خواهدشد که  11ریسک از  21ریسک شناساییشده در این پژوهش 32513 ( ،درصد) با
ایدهی مطرحشده ،مرتبط میباشند .در قسمت  1-۵تا  ۵-۵این موارد بهطور دقیق بررسی شدهاست.
 1-5قابلیت اجرای کاشی و سرامیک با مالت
در سیستم الاساف به دلیل وجود گچبرگ در دیوارها ،میبایست حتماً کاشی و سرامیک داخل ساختمان را به صورت چسبی اجرا
نمود .همچنین عایقهایرطوبتی ایزوگام و قیرگونی هم بر روی گچبرگها قابل اجرا نمیباشد .کمبودن نیروی اجرایی متخصص اجرای کاشی
و سرامیک چسبی و همچنین تصور عموم از منظر عدم استحکام اجرای کاشی با چسب ،میتواند مشکالتی را ایجاد نماید .در سیستم متالفوم
بهدلیل حذف گچبرگ ،میتوان کاشی و سرامیک را به صورت چسبی اجرا کرد .ریسک ردیف  8و  14از جدول  1مرتبط با این بخش میباشد.
 2-5قابلیت اجرای نمای سنگ با مالت
در سیستم الاساف معموالً نمای بیرون به صورت نمای خشک اجرا میگردد .اجرای نمای خشک اگرچه به سبکسازی ساختمان
کمک می کند ولی از نظر امنیت و استحکام و ایمنی از نمای سنگ اجراشده با مالت ،ضعیفتر است .در سیستم الاساف بهدلیل وجود فضای
خالی بین استادها اجرای نمای سنگ با مشکالتی همراه است؛ اما درسیستم متالفوم قابلیت اجرای هر نوع نمایی امکانپذیر است .ریسک
ردیفهای  21 ،۵و  28از جدول  1مرتبط با این بخش میباشد.
 1-5عدم احساس استقامت سازهها
در سازههای الاساف بهدلیل نصب گچبرگ بر روی دیوارها و خالیبودن فضای داخل دیوار ،در هنگام برخورد با دیوار و یا ضربهزدن
به دیوار صدا ایجاد میشود و حس ناایمنبودن سازه در کاربر،ایجاد میشود .اگرچه این امر بیشتر جنبه روانی دارد ،اما میتواند مشکالتی را
ایجاد نماید .در سیستم متالفوم بهدلیل پربودن فضای دیوار با فوم پلیاستایرن این مشکل کمتر مشاهدهمی شود .ریسک ردیفهای  1۵و22
از جدول  1مرتبط با این بخش میباشد.
 4-5اجرای تأسیسات برقی و میکانیکی
در سیستم الاساف بهدلیل وجود فضای خالی در دیوار ،میبایست لولههای تأسیساتی برق ،آب و گاز را به سازه مهار نمود که سبب
سختترشدن کار اجرایی نیروهای تأسیسات میگردد .اما در سیستم متالفوم با شیار زدن فومها توسط سشوارهای صنعتی ،میتوان لولهها را
جاگذاری نمود و سپس با نصب مش بر روی دیوار ،لولهها را محکم نمود و نیازی به سازهی مهار اضافی برای تأسیسات نمیباشد .ریسک
ردیفهای 13 ،12و  2۵از جدول  1مرتبط با این بخش میباشد.
 5-5نصب اشیا بر روی دیوار
همانطور که در بخش  3مشخص شد ،بحرانیترین ریسک شناساییشده در این پژوهش" ،نصب اشیا سنگین بر روی دیوار"
میباشد .در ایران ،میتوان مهمترین دلیل مخالفت با دیوارهایخشک را همین عامل دانست .اگرچه راهکارهای مختلفی برای این ریسک ارائه
شدهاست ] ،[11،11اما هنوز هم دید منفی نسبت به این موضوع در ذهن افراد وجود دارد.
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در سیستم الاساف ،استادها عالوه بر تحمل نیروی برشی] ،[13قابلیت تحمل وزن اشیا را نیز دارا هستند اما پس از اینکه گچبرگ
بر روی دیوار نصب شود ،نمیتوان دقیقاً متوجهشد که استاد در چه محلی قرار دارد .بههمینسبب در نصب اشیا بر روی دیوار ،مشکالتی ایجاد
میشود.
در سیستم متالفوم بهعلت اینکه بر روی دیوار شاتکریت یا گچپاششی اجرا میگردد ،این مشکل برطرف شدهاست و بهراحتی
میتوان مانند سایر دیوارهای سنتی ،هر جسمی را نصب نمود .ریسک ردیف  21از جدول  1مرتبط با این بخش میباشد.

 -6نتیجه گیری
در این پژوهش  21ریسک در سه مرحلهی طراحی ،اجرا و بهرهبرداری سازههای الاساف شناسایی شد که سهم هر دسته بهترتیب
 2251 ،2851و  8453درصد میباشد.
بررسی لیست ریسکهای شناساییشده مرتبشده بر مبنای شاخص  RCNنشان میدهد که عالوه بر ریسک "نصب اشیا سنگین
بر روی دیوارها" که بحرانیترین ریسک شناسایی شده می باشد 32513 ،درصد ریسکهای شناساییشده بهطور مستقیم و غیرمستقیم مرتبط
به ساختار دیوارهای سازههای الاساف میباشند .بهدلیل اینکه در سیستم الاساف فضای مابین استادها خالی میباشد و بر روی استادها
گچبرگ اجرا میگردد ،از نظر روانی و بهرهبرداری تأثیر مثبت بر کاربران ندارد.
عالوه بر ایجاد مشکل ،در نصب اشیا بر روی دیوارها ،وجود گچبرگ بر روی دیوار و همچنین فضای خالی بین استادها ،باعث میشود
که در صورت برخورد با دیوار ،صدای پوکی در دیوار ایجاد شود که حس نامطلوبی را ایجاد میکند .بهعالوه از نظر اجرای تأسیسات و نما هم
محدودیتهایی را ایجاد مینماید .بههمینسبب ترکیب سیستم دیوارهای متالفوم با سازهی الاساف پیشنهاد شد.
این دو سیستم از سه منظر هزینه ،زمان و و وزن مقایسهشدند .مشاهدهشد که سیستم الاساف  13درصد گرانتر تمام میشود.
همچنین سیستم متالفوم  2۵درصد در زمان صرفهجویی ایجاد مینماید ولی بر خالف دو آیتم قبلی در مورد وزن ،عملکرد دیوار الاساف
 13درصد بهتر میباشد .این سه آیتم توسط تحلیل سلسله مراتبی مقایسهشدند و نمرهی دیوار الاساف  84و نمرهی دیوار متالفوم ۵2
بدست آمد.
از منظر اجرایی نیز استفاده از دیوار متالفوم بهجای سیستم دیوار الاساف ،مزایایی همچون قابلیت اجرای کاشی و سرامیک با
مالت ،قابلیت اجرای نمای سنگ با مالت ،عدماحساس استقامت سازهها ،اجرای راحتتر تأسیسات برقی و میکانیکی و نصب اشیا بر روی دیوار
را سبب میشود.
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