
 چرا اینتل دک انتخاب بهتری نسبت به وافل است؟

 چکیده

از سیستم  مهندسین سازه و معمار در طراحی سیستم سازه ای خود غالبا بین دو گزینه قرار می گیرند، استفاده

تیرچه بلوک و سیستم دال. اجرای سیستم تیرچه بلوک تجهیزات و مهارت نیروی انسانی کمتری نیاز دارد و 

وانی ادلیل است که سیستم تیرچه بلوک هزینه های کمتری در مقایسه با دال ایجاد می کند. فردرست به همین 

 استفاده از سیستم تیرچه بلوک، حداقل در ساختمانهای کوتاه شهری، به همین دلیل روشن است.

تر، در بسیاری اما به دلیل محدودیتهای ذاتی تیرچه بلوک در پوشاندن دهانه های بزرگتر و نیز قیود معماری بیش

از پروژه ها استفاده از سیستم دال ناگریز است. امروزه برای اجرای سیستم دال یکی از گزینه های مورد انتخاب 

 افراد است:

 سیستم دال های خانواده کوبیاکس و یوبوت .1

 سیستم دال وافل با قالب موقت .2

 سیستم اینتل دک .3

قبال کمی به این سیستم ها وجود دارد، ضمن اینکه به به دلیل وزن بار مرده نسبتا باالی کوبیاکس/یوبوت ا

دلیل روانی پایین بتنهای متعارف در کارگاههای ایران، مشکالتی در سنوات پیشین برای این سقفها بوجود 

 آمده است. به نظر می رسد استفاده از این سیستمها به مرتبا کم و کمتر می شود.

ریبا یکسانی هستند و امروزه مورد توجه آن بخشی از جامعه مهندسی دو رده سقف باقیمانده دارای بار مرده تق

 است که سیستم دال را به عنوان سیستم باربر انتخاب کرده است.

 

 چه وجه شباهت هایی بین سیستم اینتل دک و وافل با قالب موقت وجود دارد؟

سیستم دال با تیرچه های متعامد از نقطه نظر آیین نامه ای، هر دو سیستم اینتل دک و وافل کالسیک در رده 

درجا طبقه بندی می شوند. به نوعی می توان اظهار داشت، سیستم اینتل دک در رده سیستم های وافل قرار می 

گیرد. بنابراین، بر خالف سیستمهای غیرمتعارف کوبیاکس/یوبوت مبانی طراحی روشنی در مبحث نهم مقررات 



های نظام مهندسی سراسر کشور هیچ نظر کنترل فایل محاسباتی در سازمانملی برای این سقفها ذکر شده است. از 

 الشی در خصوص بررسی سیستم اینتل دک و وافل وجود ندارد.چ

آنالیز و بارگذاری می شوند. در نرم افزار  SAFEهر دوی سیستم وافل و اینتل دک به صورت دال در نرم افزار 

 مزبور سیستم وافل تعریف شده است. 

 

 وجود دارد؟از منظر آیین نامه ای ه تفاوت های اساسی بین وافل و اینتل دک چه وج

سیستم دال معرفی شده است. به عنوان  درجا مقررات ملی ساختمان، تیرچه های دو طرفه متعامد در مبحث نهم

رات ملی پس اینتل دک و وافل هر دو ذیل یک موضوع واحد در مبحث نهم قرار می گیرند. اما، در مبحث نهم مقر

 دو روش برای تیرچه درجای متعامد ذکر شده است:

 تیرچه درجای متعامد با پرکننده موقت 

 تیرچه درجای متعامد با پرکننده ماندگار 

بنابراین می توان نتیجه گرفت، وافل کالسیک در واقع همان سیستم درجای با پرکننده موقت است. اینتل 

 ا پرکننده دایم تلقی نمود.دک را نیز می توان تیرچه درجای متعامد ب

 

 سازه ای اینتل دک بر سیستم وافل با قالب موقت –امتیازهای فنی 

 در توسعه فناوری اینتل دک دو هدف مهم را دنبال شده است:

  اجرای سیستم دال باید حتی المقدور ساده شود تا پیمانکاران ساده تیرچه نیز بتوانند به سادگی

 آن را اجرا کنند

  اساسی که برای اجرای دالهای با تیرچه متعامد در آیین نامه مقرر شده باید اجرا تمام ضوابط

 گردد.

 است ارایهبر این اساس، امتیازهای فنی سازه ای اینتل دک در مقایسه با وافل به صورت زیر قابل 

 



 ات 8 شکل معموال در حدود Tشکل هستند. جان این مقطع  Tوافل های متعارف در کشور دارای مقطع  .1

سانتی متر در پاشنه است. این مقدار حداقل میزان ممکن برای عرض تیرچه است و ظاهرا مشکلی  10

سانتی متری حداکثر یک میلگرد می توان قرار  10 تا 8 هم نیست. اما نکته اصلی آن است که در پاشنه

نه است(، قرار گیری داد. در صورت نیاز به بیش از یک میلگرد )که عمدتا هم در دهانه های بلندتر اینگو

 12برای آنکه دو میلگرد دو میلگرد نمی تواند با حفظ حداقل فاصله بین میلگردها امکان پذیر باشد. 

شکل وافل قرار گیرد، در شرایط محیطی مختلف و لحاظ حداقل فاصله آزاد برابر  Tبتواند در تیرچه های 

 ز به صورت جدول زیر است:میلیمتر مطابق آیین نامه، حداقل عرض تیرچه مورد نیا 25

 حداقل عرض تیرچه حداقل فاصله خالص دو میلگرد قل کاور در تیرچهحدا شرایط محیطی

 میلیمتر 109 میلیمتر 25 میلیمتر 30 متوسط

 میلیمتر 109 میلیمتر 25 میلیمتر 30 شدید

 میلیمتر 169 میلیمتر 25 میلیمتر 60 بسیار شدید

 میلیمتر 169 میلیمتر 25 میلیمتر 60 فوق العاده شدید

 

 

همچنین در وافل ها رعایت کاور تحتانی میلگردها بسیار دشوار است اگر نگوییم غیر ممکن است. در اجرای وافل 

ها با قرار گیری میلگردهای داخل تیرچه ها، اسپیسرهایی برای ایجاد فاصله میلگرد مدنظر قرار می گیرد، لیکن 

ست و اساسا به شدت تابع سلیقه آرماتوربند است. فاصله بیش از حد اسپیسرها عموما فاصله این اسپیسرها زیاد ا

باعث شکم دادگی میلگردها شده و عمال نه تنها کاور رعایت نمی شود، بلکه میلگردها به روغن قالب بندی آغشته 

 را پایین باشد.آسیبی رایج است، به خصوص اگر کیفیت اجمی شوند. کرموشدگی بتن بر اثر عدم رعایت کاور وافل 

 

 

 

 

 

 



 در اینتل دک اما این مشکل با طراحی خالقانه اسپیسرهای خاص حل شده است.

 

 سازه اینتل دک در نقایسه با وافل عبارتند از: ویزگیهای منحصربفرد 

  ک تیر اصلی )و نه تیرچه( در آیین سانتی متر است. این عرض، در واقع حداقل عرض ی 25عرض پاشنه

سانتی متر دال  25ابراین می توان گفت در اینتل دک عمال با تیرهای اصلی با ضخامت نامه است. بن

تقویت شده است. این عرض بزرگ از یک سو اجازه استفاده از چند میلگرد اصلی و تقویت شده را به 

ان راحتی و رعایت تمام ضوابط آیین نامه می دهد. در اینتل دک استفاده از یک بتن متعارف کارگاهی ایر

که عمدتا با درشت دانه بیشتر و کارایی کمتری است مشکلی ایجاد نخواهد کرد. اینتل دک اساسا برای 

سانتی متری  10بتن با شرایط بومی طرح شده است. اما تصور کنید بتن بی کیفیت درشت دانه در عرض 

 کرد. را ایجاد خواهدو تقویتی چه وضعیت نامطمئنی لگرد اصلی پاشنه وافل با چند می

  سانتی متری برای پاشنه با رعایت تمام ضوابط  25در اینتل دک علیرغم استفاده از یک تیر اصلی با عرض

اهد داشت. دلیل این امر هم شکل نخو Tآیین نامه ای، بار مرده چندان افزایش جدی نسبت به وافل 

 شکل است. Tشکل به جای  Iمنحصر بفرد اینتل دک در ایجاد مقطع  خالقیت

 



مانطور که در شکل فوق دیده می شود، فرم برشکاری پرکننده فوقانی در اینتل دک به گونه ای است ه

د. این کاهش مقطع باعث کاهش بار باسانتی متر کاهش می ی 12ت جان به یک عرض تیرچه در قسم

تانی و مرده سیستم سازه ای می شود. اما نکته مهم ان است که با قرارگیری میلگردها در قسمت بال تح

با  Tبتن ریزی در عرض قابل قبول در تحتانی عمال مقاومت خمشی حاصل کمتر از حالت یک مقطع 

شکل با ضخامت  Tسانتی متر نیست. به عبارتی بهتر، در اینتل دک مقاومت یک تیرچه  25عرض جان 

ده است. سانتی متر در دسترس است، اما بخشی از بتن ناخواسته و نامطلوب در جان حذف ش 25ثابت 

 حذف بتن ناخواسته باعث کاهش بتن مصرفی و در نتیجه وزن بار مرده سقف می شود.

  فرم مقطعI   شکل در اینتل دک در مقایسه با سیستم وافل باعث ازدیاد سختی خمشی و در نتیجه کنترل

یل بهتر خیز و به خصوص ارتعاش در مقایسه با وافل کالسیک می گردد. در وافل های کالسیک به دل

سانتی متری در جان تیرها، کنترل خیز و ارتعاش با دشواریهایی همراه است.  10عرض محدود حدود 

عاش یک سقف وافل در محدوده تو ار ربه نشان داده حتی اگر به صورت تئوریک و در نرم افزار خیزتج

مده دلیل این قابل قبول باشد، در عمل خیز و ارتعاش ممکن است بیش از مقدار مورد انتظار باشد. ع

وافل و کیفیت خیز و ارتعاش و مقدار عملی را  باید در عرض محدود تیرچه های  نظریاختالف بین مقدار 

کرد. کیفیت پایین بتن به خصوص اگر با درشت دانه بیشتر همراه باشد سبب می  پایین بتن جستجو

اه شده و هیچگاه سختی چالش همر سانتی متری جان وافل با 10تا  8شود، قرارگیری بتن در عرض 

  که از سقف انتظار می رود حاصل نشود. در نرم افزار تئوریک

  عدم رعایت سیستماتیک کاور تیرچه های وافل عاملی مهم در آسیب پذیری این ساختمانها در برابر حریق

ش است. ضمن اینکه تیرچه های وافل به دلیل ماهیت قابلمه ای بودن، از سه طرف تحت شار حرارتی آت

سوزی قرار می گیرند. اما در اینتل دک، اوال کاورها به صورت اصولی و بدون خدشه رعایت می شود. 

  همچنین تیرچه ها فقط از یک طرف تحت حریق قرار دارند.

  

 

 

 

 

 



 اینتل دک بر سیستم وافل با قالب موقت آکوستیکی –امتیازهای فنی 

 :از یک سیستم سقف دو عملکرد مهم مورد انتظار است

یک سقف باید به لحاظ سازه ای مقاوم بوده، دوام کافی داشته و ایمنی الزم را در بارهای عادی و  (1)

 زلزله تامین کند

 سقف باید الزامات بهره برداری مطلوب و آسایش را فراهم کند (2)

و هر دو موضوع فوق مهم است و هیچکدام اهمیت بیشتری نسبت به دیگری ندارد. یک سقف باید هم ایمن باشد 

هم آسایش ساکنین را تامین کند. مبحث نهم مقررات ملی به موضوع ایمنی و دوام می پردازد. در بخش قبل به 

 امتیازهای سازه ای اینتل دک در مقایسه با وافل پرداخته شد.

اما در این قسمت به مقایسه وافل و اینتل دک از منظر بهره برداری و آسایش ساکنین پرداخته می شود. مبحث 

نکات متعددی را طرح نموده است. بر اساس ضوابط مبحث  "صدابندی"دهم مقررات ملی ساختمان در موضوع هج

 هجدهم مقررات ملی، صدابندی ساختمان به دو رده تقسیم می شود:

 صدابندی هوابرد (1)

 صدابندی کوبه ای (2)

دابندی کوبه ای به صدابندی هوابرد بیشتر به موضوع انتقال اصوات بین فضاهای مختلف می پردازد، اما ص

موضوع انتقال سیگنال های حاصل ضربات ناگهانی می پردازد. از جمله دویدن افراد، افتادن ناگهانی جسم 

 سنگین بر زمین و ...

-2در استاندارد ملی ایران  صی واحدشاخ ،برای مشخص نمودن صدابندی سقف در مقابل صدای کوبه ای

 LNWنوان تراز فشار صدای کوبه ای معمول شده وزن یافته، تحت ع . این شاخصتدوین گردیده است 8834

است. این کمیت برابر است با مقدار نمودار برای صدای کوبه ای در در مبحث هجدهم مورد اشاره قرار گرفته 

 .هرتز، پس از لغزاندن آن به روشی که در استاندارد ملی ایران مشخص شده است 500بسامد 

مورد نیاز برای سقف بین طبقات در  LNW دای کوبه ای معمول شده وزن یافتهدر جدول زیر حداکثر تراز ص

 .ساختمان ها با کاربری های مختلف طبق مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان آورده شده است



 

جدول فوق از مبحث هجدهم مقررات ملی اخذ شده است و تنها برای مثال در اینجا کاربری مسکونی مدنظر 

 قرار گرفته است.

سوالی که در اینجا پیش می آید عملکرد دو سقف اینتل دک و وافل در موضوع صدابندی و به ویژه صدابندی 

نتخاب صحیح سقف کاذب اصالح نمود، اما نکته کوبه است. صدابندی هوابرد را می توان تا حدود زیادی با ا

 مهم این است که سقف کاذب نمی تواند موضوع صدابندی کوبه ای را برطرف کند. 

سانتی متری تقویت شده با تیرچه  8دال مندرج در مبحث هجدهم می توان دریافت،  4جدول پ  آنچه که از 

است.  76برابر  LNWسانتی متر است، دارای  2که دارای یک سقف کاذب گچی با رابیتس بندی به ضخامت 

سانتی متری با سقف کاذب مشکل  8مقایسه این عدد با مقادیر جدول فوق نشان می دهد استفاده از دال 

سانتی متری نمی تواند به تنهایی عایق صدا باشد و چه  8صدابندی کوبه ای خواهد داشت. اینکه یک دال 

 ه موضوع باشد، کامال قابل درک به نظر می رسد.بسا فرم قابلمه ای وافل تشدید کنند

یک راهکار اصالح نقیصه صدابندی در سقف وافل، استفاده از کف شناور در روی سقف است. طبیعی است که 

 هزینه های عایق صوتی کف باید در قیمت تمام شده دیده شود.



 

 

هتری نسبت به وافل دارد. اقالم ماندگار در اینتل دک ادعا می کند، در موضوع عایق بندی صدا عملکرد به مراتب ب

نس بتن با سبکدانه های متخلخل است و نیز بلوک پلی استایرن این شامل بلوک تحتانی که از ج اینتل دک سقف

ی به ادعا طرح شده است. برای آنکه این فرضیه مورد آزمون قرار گیرد، مرکز تحقیقات مسکن و راه و شهرساز

ایشهایی بر روی ساختمانهای تکمیل شده اینتل دک انجام داده است. در این ص آزمصورت موردی در این خصو

ساختمانها، کف سازی متعارف استفاده شده و از هیچ گونه عایق خاصی به عنوان کف شناور بهره گرفته نشده 

 است. 

 



 

نتل دک برابر برای سقف ای LNWنتایج فنی منعکس شده در گزارش مرکز تحقیقات گواه آن است که شاخص  

است. این مقدار نشان می دهد با استفاده از اینتل دک می توان بدون نیاز به هزینه های کف شناور، وضعیت  58

 قابل قبول و کمتری از آستانه استاندارد به وجود آورد.

 

 



 از منظر اقتصاد مهندسیاینتل دک بر سیستم وافل  امتیازهای

صاد پروژه مورد توجه ویژه پیمانکاران و سازندگان و کارفرمایان قرار دارد. در کنار مسایل مختلف فنی، موضوع اقت

البته این موضوع نیز قابل درک است که ایشان به دنبال گزینه های با کمترین هزینه برای اجرا باشند. مقایسه 

 اقتصادی وافل و اینتل دک از جمله این خواسته هاست.

ش شرط برای تصمیم گیری در این خصوص است. در بسیاری از اوقات، اطالعات کافی و همه جانبه مهمترین پی

اطالعات ناقص باعث می شود تا کارفرما به اشتباه بیفتند. یکی از این قضاوت های ناقص که کارفرمایان را به اشتباه 

نگونه است که می اندازد، در این است که وافل با قالب موقت حتما اقتصادی تر از اینتل دک است. استدالل نیز ای

چون در اینتل دک اقالم ماندگاری در سقف استفاده می شود، حتما هزینه بیشتری نسبت به قالب موقت وافل 

 ، بهتر است گزاره های زیر نیز منظور نظر قرار گیرد:صحیحخواهد شد. برای امکان تحلیل  صرف

زینه ساخت قالب دایکست قابل تولید قالب وافل مستلزم ساخت قالب مادر برابر تزریق دایکست است. ه .1

 ت نیست.نهای مالحظه است و در سوی دیگر عمر مفید تولید قالب بی

سرمایه قابل مالحظه اولیه برای ساخت قالب مادر دایکست از یک سو و هزینه مواد اولیه برای تزریق از  .2

ن، هزینه خرید بلوک سوی دیگر باعث می شود تا تولید بلوک وافل برای تولید کننده گران باشد. بنابرای

 وافل چندان ارزان نیست.

پس از خرید قالب وافل باید بدانید که این قالب دارای عمر بینهایت نیست و بسته به کیفیت متریال و  .3

نیز شرایط نگهداری، پس از چند سقف کامال مستهلک می شود. کیفیت پایین تر قالب چه بسا به این 

. بعد از آن قالب انگشتان یک دست بتوان استفاده کردل کمتر از نتیجه منجر شود، که از یک قالب واف

 کامال مستهلک می شود.

اگر به فکر اجاره قالب وافل باشید، باید بدانید که عالوه بر هزینه های اجاره روزانه ای که از شما دریافت  .4

هند کرد. اگرچه می گردد، هزینه قالب های شکسته شده در پروژه را تمام و کمال از شما دریافت خوا

 مسهلک شدن قالب وافل امری طبیعی است، اما اجاره دهندگان قالب آن را از شما پنهان می کنند.

بر خالف ادعاهای موجود در مورد سهولت قالب برداری، بهتر است از پیمانکاران بی طرف آن را بپرسید.  .5

، با قید آنکه قالب نشکند واقعا خارج کردن قالبی که از چهار طرف تحت فشار هیدرواستاتیکی بتن است

امری دشوار است. اگر بر حداقل پرت شدن قالب تاکید کنید، به همان نسبت زمان و بالتبع هزینه های 

انسانی قالب برداری افزایش می یابد. به صورت کلی به یاد داشته باشید، قالب برداری وافل هزینه های 

 زیادی را به شما تحمیل می کند.



این مطلب که وافل الزاما ارزان تر از اینتل دک نیست، بهتر است از یک پیمانکار ذی صالح  برای اثبات .6

اجرای اسکلت وافل به همراه تامین قالب وافل را استعالم کنید. قیمت اجرای کامل سقف وافل کمتر از 

طبقه با  10تعالم رسمی برای اجرای یک سازه اس سلسله در یک هزینه اجرای سقف اینتل دک نیست.

اجرا به همراه  صورت پذیرفت، قیمت 98متری دال به همراه دیوار برشی در تهران که در بخمن  11دهانه 

از اینتل  ارزان ترهزار تومان حاصل شد. مشاهده می شود که قیمت وافل  215تا  185تهیه قالب وافل از 

 دک نیست. 

ا از سقف کاذب استفاده کنید. اما با اینتل دک در صورت اجرای وافل، شما ضرورتا باید در تمام قسمته .7

 .می توانید حداقل بخشی و نه تمام از هزینه سقف کاذب را کاهش دهید

 

 اینتل دک بر وافل مزیتهایجمع بندی خالصه 

 اینتل دک وافل 

قیاس فنی 

 سازه ای

رعایت شدن کاور بتن در تیرچه تابعی از سلیقه پیمانکار 

ندارد. در صورتی که کارگر اجرا است و قاعده مشخصی 

به اندازه کافی متعهد نباشد و یا دقت نکند، کاور تیرچه 

رعایت نمی شود. کرمو شدن بتن و آغشتگی به روغن 

 پیامد این اشکال است.

کارگر ناچار است کاورها را رعایت کند. در اینتل دک 

 سرها به گونه ای طرح شده که به جزساختار اسپی

در اینتل دک  اجرا را پیش برد. رعایت کاور نمی توان

 امکان خطا از کارگر ساده کم مهارت سلب شده است

در ناحیه پاشنه شکل  Tدر وافل عرض جان تیرچه ها ی 

سانتی متر است. در این عرض  10تا  8معموال در حدود 

کم از پاشنه عمال نمی توان بیش از یک میلگرد قرار داد، 

نمی شود و یا کاور تیرچه زیرا یا فاصله میلگردها رعایت 

 از طرفین.

سانتی متر طراحی شده  25در اینتل دک یک پاشنه 

که عرض یک تیر اصلی را دارد و بدون هیچ اشکالی 

 می توان چند میلگرد اصلی و تقویتی را قرار داد

در وافل به دلیل ضرورت قالب برداری عرض پاشنه ثابت 

این مقطع، شکل است.  Tاست و ناچارا مقطع سازه ای 

 فرمی ناقص برای تحمل خمش است

شکل است. میلگرد و  Iدر اینتل دک مقطع سازه ای 

بتن پاشنه با عرض کافی مقاومت خمشی مطلوبی را 

 .فراهم می کند

شکل و عدم وجود پاشنه،  Tدر وافل به دلیل مقطع ناقص 

در صورت افت نسبی کیفیت بتن، مقدار مقاومت واقعی 

نرم افزار فاصله می گیرد. دلیل این امر  از مقدار نظری در

این است که جداره های نازک بتنی با بتن کم کیفیت 

درشت دانه مقاومت مطلوب منطبق بر مقادیر نظری 

نشان نمی دهند. بنابراین، بر اساس تجربه، دیده شده 

مقدار خیز و ارتعاش در وافل بیش تر از مقدار پیش بینی 

باعث می شود  شکل Iدر اینتل دک مقطع سازه ای 

تا بتوان پاشنه ای عریض و قابل اعتماد حاصل شود. 

این پاشنه عریض سبب می شود حتی با بتنی با 

کیفیت متوسط هم ساختار سازه ای ایجاد شود. رفتار 

ی بلند و به خصوص بسیار عالی اینتل دک در دهانه ها

شاهکار طره های عریض دقیقا به دلیل همین ویژگی 

است. ارتعاش و خیز در اینتل دک با مقادیر نظری نرم 



خصوص اگر کیفیت بتن به شده در نرم افزار است. به 

 اندازه کافی مطلوب نباشد.

افزار همخوانی قابل توجهی دارد. حتی در بتن با 

 کیفیت متوسط.

وافل در برابر حریق آسیب پذیری بیشتری دارد به دلیل 

سو و قرارگیری  ضعف در تامین قابل اعتماد کاور از یک

 از سه طرف تحت حریق

در اینتل دک به دلیل رعایت کاور از یک سو و 

قرارگرفتن تحت حریق از یک جبهه آسیب پذیری 

 کنتری دارد.

قیاس فنی 

 آکوستیکی

سانتی متری جدا کننده  8تا  5در وافل عمال یک دال 

 2طبقات است. حتی با وجود یک سقف کاذب گچی 

ن صدابندی کوبه ای را مطابق سانتی متری، نمی توا

 فراهم نمود. مقررات ملی مبحث هجدهم

در اینتل دک بر اساس نتایج تست آکوستیک صدابندی هوابرد و 

حتی کوبه ای تامین شده است. وجود بتن سبک با سبکدانه 

متخلخل در بلوک تحتانی و نیز بلوک پلی استایرن عایق بندی 

 قابل قبولی ایجاد می شود.

ای کف وافل، تنها راه برآورده شدن صدابندی کوبه ای اجردر سقف 

 شناور با متریال عایق بندی است که طبعا هزینه بر است.

در اینتل دک بدون کف شناور و با جزییات متعارف 

می توان با عملیات متعارف می توان به صدابندی قابل 

 قبول دست یافت

قیاس 

 اقتصادی

 در اینتل دک نیازی به سرمایه گذاری اولیه برای خرید قالب نیست ه اولیه قابل مالحظه ای صرف کنیدبرای خرید قالب وافل باید سرمای

در اینتل دک قالب های ماندگار استفاده می شود که عالوه بر  عمر مفید قالب وافل محدود است و در معرض استهالک قرار دارد. 

 نقش قالب، کارکرد صدابندی و عایق حرارتی دارند.

اجاره قالب وافل ضرورتا گزینه اقتصادی نیست. زیرا تعدادی از قالب 

ها حین اجرا از بین خواهد رفت و شما مجبور به پرداخت بهای آنها 

خواهید بود. ضمن اینکه اجاره روزانه وافل باعث می شود، عقب ماندن  

احتمالی از برنامه زمانبندی اجرا هزینه های اجاره شما را به صورت 

 م آوری افزایش دهدسرسا

در اینتل دک طوالنی شدن زمان اجرا هرینه های شما را تغییر 

نمی دهد. به محض رسیدن به تراز هر سقف، مبلغ قالب ها اینتل 

 را پرداخته و خرید خواهید کرد.

قالب برداری وافل دشوار بوده و زمانبر است. بنابراین، هزینه های 

شود که در بسیاری اوقات دیده  انسانی و اجرایی بیشتری تحمیل می

 نشده است.

در اینتل دک قالب برداری بی معناست و لذا هزینه اجرایی کمتر 

 از وافل است

متری، یک  11طبقه با دهانه  10، برای یک ساختمان 98در بهمن 

بار قیمت اجرای وافل با تامین قالب آن قیمت گرفته شد و بار دیگر 

ک با تامین اقالم اینتل دک از نمایندگی همان سازه با اجرای اینتل د

 .دتهران قیمت گرفته شد. سقف وافل ارزانتر از اینتل دک نبو

قیمت تامین اقالم اینتل دک و احرای آن ضرورتا بیشتر از تامین 

قالب وافل و اجرای آن نیست. هزینه های استهالک قالب وافل از 

افل در این و اشی از قالب بردارییک سو . هزینه های بیشتر ن

 نتیجه موثر است.

 

 

 


