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  م يتمام شده ساخت سوله را كاهش ده نهيچگونه هز

اي سبك، فوق العاده و كاربردي كه در موارد هاي خاص و متمايز است. سازهمله عمليات مهندسي با ويژگيساخت سوله از ج
 .كندزياد و متنوعي فضاي الزم براي اجراي عمليات صنعتي را مهيا مي

ا كار با روال علمي  شود تدر اين مورد نيز مانند هر سازه ديگر، نخستين تمركز بر كيفيت و ساخت بهينه قرار داشته و تالش مي
 .و بر اساس محاسبات فني دقيق انجام گيرد

اما در كنار اين مورد، صرفه اقتصادي و كاهش هزينه ساخت نيز مد نظر است. بنابراين الزم است در كنار توجه به اجراي دقيق 
 !و كيفي مراحل كار، از قيمت و حواشي آن نيز غافل نشويم

 :خوانيمن موارد ميدر اين نوشتار ضمن پرداختن به اي

 ها هاي كاهش هزينهساخت سوله و بهترين راه 

 چگونه ضمن ساخت ارزان، كيفيت باالي سوله را نيز در نظر داشته باشيم؟ 

  نقش طراحي هوشمندانه سوله در كاهش هزينه ساخت 

 .با ما تا انتهاي مطلب همراهي كنيد

 آيا ساخت سوله با كمترين قيمت امكان پذير است؟

 

توان با توجه  شايد بسياري از افراد، قيمت پايين را مترادف با كيفيت پايين بدانند! اما اين در بسياري موارد درست نيست و مي
 .مند شدجويي حداكثري نيز بهرهدست آوردن بهترين كيفيت از مزيت صرفه هاي هوشمندانه، ضمن بهرها و روشبه فاكتو
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، هرگز كيفيت كار را قرباني  ساخت سوله جويي و مراعات نكات اقتصادي دركنيم با وجود در نظر داشتن صرفه توصيه مي
 !ها نكنيدكاهش هزينه

ها انجام دهيم، الزم است در گام نخست نسبت به انتخاب سوله مناسب اما براي آنكه بتوانيم سوله سازي را با كاهش هزينه
 .اقدام نماييم

 .كنيمدر ادامه مطلب در اين مورد بيشتر با هم گفتگو مي

 ترين گزينه است؟ كدام سوله مناسب

 انواع سوله براي رسيدن به پاسخ اين پرسش بهتر است نوع كاربري مورد نظر از سوله را مشخص كنيم. تفاوت زياد موجود بين

 .شودو مصارف آنها به اين مورد مربوط مي

 

به نوع استفاده و  كند. بسته ها و كارخانجات را تامين ميدر موارد صنعتي است كه نيازهاي كارگاه بيشترين كاربردهاي سوله
  .هاي جانبي سوله متفاوت خواهد بودگيرد، هزينهمحيطي كه ساخت سوله براي آن انجام مي

از جمله بسته به اينكه محل مورد نظر براي چه نوع كاربردي مورد استفاده قرار گيرد، شيوه ساخت آن و مصالح مورد استفاده  
 .در آن تفاوت خواهد داشت

 :كنيمبال ميموضوع را با مثالي دن

هايي كه براي نگهداري اقالم سنگين انتخاب ويژه نمونهشوند، بهعنوان انبار ساخته ميهايي كه براي نگهداري كاال بهسوله 
نحوي كه در اثر تحمل وزن اين كاالها دچار آسيب نشده و كف آنها فرونشست شوند، نيازمند زيرسازي اصولي هستند. بهمي

 .نكند
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آالت صنعتي و نيز لوازمي كه نياز به جابجايي  ياري از اين انبارها، خصوصا انبارهاي نگهداري كاالها و ماشين از طرفي در بس
طرز  شود.بديهي است لحاظ كردن چنين مواردي، قيمت ساخت سوله را به هاي خاص سوله استفاده ميدارند، از جرثقيل

 .مشهودي باالتر خواهد برد

هاي ساخت د يا عدم وجود تجهيزات نصب براي قرارگيري آن در سوله نيز، موردي است كه هزينهعالوه نوع جرثقيل و وجوبه
 .دهدتاثير قرار ميرا تحت 

هاي ساخت سوله، با در نظر گرفتن همه اين موارد اقدام به انتخاب نمونه مورد نظر و سفارش  الزم است براي كاهش هزينه
 .ساخت نماييم

 .كنيمكتورهاي ديگر موثر در اين مورد آشنا ميدر بخش بعدي شما را با فا

 هاطراحي هوشمندانه سوله و تاثير شگرف آن در كاهش هزينه

 

شود، عوامل و افراد زيادي در مراحل انجام اين تصميم تاثيرگذار خواهند  ه ميهنگامي كه تصميم به ساخت يك سوله گرفت
 .بود. از جمله طراح پروژه كه اثر حياتي در اين مورد دارد

ها، از بهتر است كار طراحي سوله خود را به افراد متخصص و كارآزموده در اين رشته بسپاريد تا ضمن كاهش اصولي هزينه
 .ن كافي داشته باشيدكيفيت كار نيز اطمينا

در اين مورد كافي است اصول و موارد كليدي را به دقت رعايت نموده و در حاشيه آن، نسبت به انتخاب هوشمندانه سوله  
اي با صرفه اقتصادي و  مندي از سولهمناسب و حذف موارد غيرالزم اقدام نماييد. در اين صورت موفق خواهيد شد ضمن بهره

 .ز كيفيت باال و ضمانت ساخت نيز برخوردار شويدهزينه ساخت مناسب، ا
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 محل احداث سوله: از آب و هوا تا زيرساخت 

 .هاي كاري ايجاد خواهد كردشود، تاثير زيادي در هزينهاينكه سوله مورد نظر ما در چه مكاني ساخته مي

بايد در آن نگهداري شود. اگر از سوله  نكته اول محل قرارگيري سوله و فاصله آن با كارخانه يا محل توليد كااليي است كه 
 .ها خواهد داشتشود، نزديكي به محل توليد بدون شك تاثير چشمگيري در كاهش هزينهعنوان انبار كاال استفاده ميبه

عالوه الزم است محل را از نظر زيرساخت و درجه سفتي خاك بستر بررسي كرده و مكاني با بهترين موقعيت را از اين نظر به
 .هاي زيرسازي كف بنا براي ساخت سوله نيز به مخارج ما افزوده خواهد شدتخاب نماييم. زيرا در غير اين صورت، هزينه ان

سازي  هايي همراه است كه بابت مقاومهمچنين انتخاب مكاني كه كمتر در معرض وزش باد و بارش برف باشد، با كاهش هزينه
 .شوديل ميمضاعف سوله در برابر اين بارها به ما تحم

سازي داشته و  برپاسازي سوله در حومه شهر و فضاهاي بكر و خالي، با افزايش باد و عوامل جانبي همراه است كه نياز به مقاوم
  .دنبال خواهد داشتهاي ساخت را به به دنبال آن افزايش هزينه

 ها هزينه جويي اصولي درانتخاب سوله سبك يعني صرفه

 

سوله تير  ) هاي ساخت سوله، انتخاب نوع آن از نظر سبك يا سنگينيكي از موارد بسيار مهم و تاثيرگذار در كاهش هزينه
مناسب بر اين موضوع تاثيرگذار   ارتفاع بودن است. از يك جهت نوع ساخت سوله و از جهت ديگر انتخاب سوله با ابعاد و (ورقي

 .تاس

آيند  آالت و فوالد كاربردي به شمار مي ويژه آهنتر با مصالح مصرفي كمتر بههايي مدرن، اصوال سازهسوله هاي خرپايي سبك
 .اندهاي اخير در همه جاي دنيا با استقبال زيادي روبرو شدهكه در سال
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هاي كالسيك  هاي سبك و مقاوم، وزن كلي سازه كاهش داشته و زمان نصب و مونتاژ نيز بسيار كمتر از نمونهدر اين سازه
هاي ساخت سوله نموده و از بار مالي برنامه  است. محاسبه و منظور كردن همه اين موارد، كمك چشمگيري به كم كردن هزينه

 .كندكم مي

 هاي يو بي ام و كاهش هزينه ساختسوله 

راه حلي مفيد و موثر است. داليل   UBMاندازي كار يا توليدي در نظر داشته باشيم،  ترين سوله را براي راههنگامي كه ارزان
د مهم  عنوان دو مورهزينه و نصب آسان و فوري را مي توان به هاي نازك و كمزيادي براي اين موضوع وجود دارد كه صرف ورق 

 .از ميان آنها نام برد

اي كه در نظر داريم، توجه كافي داشته اما پيش از انتخاب نهايي، الزم است به مزايا و معايب اين نوع سوله و موارد استفاده
اي  هكار برد كه عالوه بر كاهش هزينه ساخت، ويژگيتوان اين نوع سوله را براي مصارف مورد نظر بهباشيم. تنها در صورتي مي

 .اندازي اهداف مورد نظر از احداث سوله را نيز در خود داشته باشدالزم براي راه

 

 در پايان 

 تجربه بهترين سوله با كمترين قيمت

هاي ساخت سوله نيز، انتخاب ر زندگي و پيشرفت كاري افراد داشته است. در مورد اجراي پروژهانتخاب همواره نقش مهمي د
 .شودبهينه نخستين گام براي موفقيت و رضايت از نتيجه كار محسوب مي

و گنجايش سوله از عوامل تاثيرگذار در قيمت آن هستند. با انتخاب هر يك از اين   دهانه  از نوع سوله و كاربري آن تا ارتفاع
 .موارد و تغييرات آنها در كاهش قيمت تمام شده سوله موثر خواهد بود
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  ش هرچه بيشتر هزينه از طرفي توجه به زيرسازي فضاي ساخت، ميزان متريال مصرفي و انتخاب سوله سبك نيز در كاه
 .ساخت سوله بسيار تاثيرگذار خواهد بود

ها هستند  انتخاب اقليم مناسب براي ساخت و نيز كم كردن فاصله سوله تا مقصد كار نيز از ديگر عوامل موثر در كاهش هزينه
 .كه بايد مورد توجه قرار گيرند

بردي سوله مورد نظر غافل شده يا مصارف مفيد و حياتي آن را از  در كنار همه اين فاكتورها، در هيچ حالتي نبايد از كيفيت كار
 .نظر دور كنيم

دليل دور افتادن از اهداف مورد نظر در مجموع متضرر خواهيم هاي ساخت سوله، بهدر غيراين صورت حتي با كم كردن هزينه
 .شد

  


