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سازه های فضا کار :عنوان

Industrial design design methods

 سازه
فضايي 
چيست؟

ه در کنار سازه های فضايي يا سازه فضاکارشکلهای هندسي منظمي هستند ک
مستحکم و اجزاء سازه فضايي، شبکه ایيکديگر تکرار شده و با اتصال مکرر

.يکپارچه با ساختاری سه بعدی به وجود مي آورند
(  سازه فضا کار ) فضايي سازه های

به علت پخش نيرو در جهات مختلف 

از استحکام توام با سبکي برخوردار مي باشند، 

بعلت استفاده حداکثر از سيستم سازه فضاکار

پيش ساختگي از سرعت ساخت و نصب بيشتری 

ميتوان کليه همچنينبرخوردار مي باشد و

سازه فضايي و تاسيسات مربوطه را در تراز زمين 

.سوار کرده و سپس سقف را باال برده و نصب کرد
هستند که سازه های باز و جمع شونده, سازه فضاکارياسازه های فضايي

.مي توان ازآنها در زمان و مکان ديگری استفاده نمود

دارای آنچنان نيروی پايداری و مقاومت ( سازه فضا کار ) سازه های فضايي 
. نهايي هستند که سازه را قادر به تحمل بارگذاری موضعي بيش از حد مي کند

در ايران، پوشش مرقد مطهر امام و نمونه هايي از اين نوع سازه های فضايي
. را مي توان نام برد...سقف چند غرفه نمايشگاه بين المللي تهران، مشهد و

: د از که باعث برتری آن نسبت به ساير سازه ها شده است عبارتنبرخي از مزايای سازه فضايي يا سازه فضا کار

سازه فضاکارزيبايي در معماری
ی از معماران به لحاظ معماری با ارزش مي باشد و از اين روست که بسيارشکل منتظم سازه های فضايي يا سازه فضا کار

.در سالنها و مراکز اجتماعات و غيره سازه فضايي را به نمايش مي گذارند

تنوع در کاربرد سازه فضاکارياسازه فضايي
صرفه جويي اقتصادی سازه فضاکار ياسازه فضايي

 از فضای بين اليه های سازه  فضاکار... امکان عبور تأسيسات برقي حرارتي و

ر صورت گره ها تکيه گاه الزم را برای شبکه های ارتباطي و تاسيساتي و دعلت تعدادبهسازه های فضايي يا سازه فضا کار
.نياز سقف کاذب تامين کرده و ازاين راه موجب صرفه جويي در هزينه کلي مي باشد
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سرعت در توليد و اجرای سازه فضاکار
ا و امکان مونتاژ و دمونتاژ سازه فضايي در هر مرحله از اجر

پس از اجرا
درهر مرحله رامي توانسازه فضايي يا سازه فضا کار

ازاجراودرپايان اجراءدمونتاژ نمود
اتيکي عدم انحدام ناگهاني به دليل باال بودن درجه هيپراست

سازه فضايي
و حمل و نقل سازه سهولت در بسته بندی و بارگيری

مکان در هر شرايط آب و هوايي ابه کليه نقاط کشورفضاکار
.نصب و ساخت سازه فضاکار وجود دارد

ه امکان شات بالست و سند بالست و رنگ آميزی دلخوا
الکترو استاتيک تمامي قطعات سازه فضايي 

لفبه شکلهای مختاجرای سازه فضايي يا سازه فضا کار
عماری به اشکال مختلف مسازه های فضايي يا سازه فضا کار

سازه ای قابل توليد ونصب مي باشند
بهترين سازه جهت نورپردازی سازه فضاکار ميباشد
اشدسازه های فضايي جهت نورپردازی دکوراتيو زيبا مي ب

سازه فضاييتوسطامکان پوشش دهانه های وسيع بدون ستون
.قادر به پوشاندن دهانه های بزرگ با حداقل مواد مصرفي مي باشدسيستم سازه فضايي يا سازه فضا کار

وزن کم عناصر سازه فضاکار
ايمني سازه فضايي

.سختي زياد سازه فضايي تغير شکل سازه فضاکار را پايين مي آورد-
.باعث خرابي کل سازه فضاکار نمي گرددباال بوده و معموال خرابي موضعي ،سازه فضاييدرجه نامعين-
بعلت رفتار سه بعدی سازه فضاکار ، توزيع تنش در تمام جهات انجام -

.مي گردد
ضريب ايمني باالی سازه فضاکار دربرابر طوفان زلزله آتش سوزی

وی که وزن آنهابه نح.سازه های فضايي بعلت پخش نيرو در جهات مختلف از استحکام توام با سبکي استثنايي برخوردار مي باشد
تری برخوردار از سازه های متداول کمتر است و بعلت استفاده حداکثر از سيستم پيش ساختگي از سرعت ساخت و نصب بيش35%

. برده و نصب کردمي باشد و بعلت يکپارچگي ميتوان کليه سازه و تاسيسات مربوطه را در تراز زمين سوار کرده و سپس سقف را باال

و اين گسترش %( 25تا )سازه فضايي با گسترش فضای باز بدون ستونها مترادف است که اين امر راندمان فضا را بسيار باال مي برد
.در هر دو بعد براحتي ميسر است

ه شکل منتظم سازه های فضايي نمای خوش آيندی را عرضه مي دارد که به لحاظ معماری با ارزش مي باشد و از اين روست ک
.دبسياری از معماران در سالنها و مراکز اجتماعات و غيره از سقف کاذب استفاده نکرده و خود سازه را به نمايش مي گذارن

سازه های فضايي بعلت تعداد زياد

گره ها تکيه گاه الزم را برای 

شبکه های ارتباطي و تاسيساتي 

و در صورت نياز سقف کاذب 

تامين کرده و از اين راه موجب

صرفه جويي در هزينه کلي ساختمان 

مي باشد و همچنين امکان دارد با استفاده 

از گره های سازه فضايي 

.جرثقيل يک ريلي را در هر مسير دلخواه نصب کرد

يشتر نسبت کسب مقبوليت سريع سازه های فضايي عالوه بر جذابيت و مقاومت ب
داليل به سازه های صنعتي ، بعلت اقتصادی بودن ساخت آنها ،بطور خالصه

.زير استفاده از اين سازه ها را روشنتر مي سازد

ودبعلت رفتار سه بعدی آنها توزيع و تنش در تمام جهات انجام مي ش.

د عضو درجه نامعيني اين نوع سازه ها باال بوده و معموال خرابي يک يا چن
.باعث خرابي کل سازه نخواهد شد

سختي زياد سازه تغيير شکل حداکثر سازه را پايين مي آورد.

ازه ها آزمايش نشان داده که مقاومت آنها در مقابل آتش سوزی از بقيه س
.بيشتر است

ساخته شبکه های دواليه ای از تعداد واحدهای مشابه که ممکن است پيش
.باشند تشکيل شده که حمل و نصب آنها سريع و آسان ميباشد

يه گاهها توسعه و تکميل اين شبکه ها به راحتي انجام مي شود و محل تک
ه لطمه در صورت لزوم ميتواند تعويض شود بدون اينکه به پايداری ساز

.وارد سازد

تاسيسات فاصله بين دو شبکه مي تواند برای وسائل سرمايي و گرمايي و
.ديگر ساختمان بکار رود

در هر شرايط آب و هوايي امکان نصب و ساخت سازه وجود دارد.

اشي از تجربه نشان داده که شبکه های دو اليه ای نيروهای ديناميکي ن
به شرط زلزله، انفجار و غيره را بهتر از سيستمهای ديگر تحمل مي نمايد

.آنکه ستونهای سازه مقاوم و بادبندی الزم را دارا باشند

تي در کليسا ها شبکه های دواليه از نظر نمای ظاهری بسيار زيبا هستند و بهمين دليل از سقف کاذب استفاده نمي شود و ح
.و سالنهای اجتماعات و غيره ، نمای زيبای سازه خود به ارزش آن مي افزايد

شبکه های دو اليه پيش ساخته را مي توان در زمان اندک با تعدادی کارگر نيمه ماهر در محل کارگاه ساخت.

به فونداسيون در زمينهای با مقاومت کم احتياج. استفاده در کف ساختمانهايي که در مناطق با مقاومت کم زمين بنا مي شود
فاده کرد که در کف ساختمان نيز استهای گسترده در زير ساختمان مي باشيم بدين لحاظ مي توان از شبکه های فضايي

.اين مورد دارای مزايای زير مي باشد

توزيع نيروی ساختمان در سطح زياد؛ و کم کردن فشار وارده به زمين
جلوگيری از رطوبت به کف ساختمان در مناطق مرطوب
 ايجاد فضای مناسب جهت عبور لوله های تاسيساتي
بعلت تشابه با سقف مي تواند از قيمت مناسبي برخوردار باشد
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دراين نوع معماری سازه فضايي به گونه ای طراحي و
ازه توليد مي شود که پس از اجرا نمای بيروني و داخلي س

.ي از دايره مي باشد نبصورت کما

 تخت

شبکه های تخت يک اليه ای

شبکه های تخت دو اليه و چند اليه

ه شبکه های که از دو ياچند صفحه موازی که بوسيل
عناصری به هم متصل گرديده اند تشکيل مي شوند

دراين نوع معماری پس از انجام مراحل مشاوره و 
صب مونتاژ و در محل ن, طراحي سازه فضايي بصورت تخت

شيب شده و با استفاده از پايه های نصب شده بر روی سازه
.بندی مورد نظر بر روی سقف ايجاد مي شود 

دراين نوع معماری سازه بصورت 

ير کامال تخت مونتاژ شده و با تغي

ا ارتفاع ستونها شيب يکطرفه ي

دوطرفه برای سقف ايجاد مي شود

در این نوع معماری سازه فضایی برای مسقف نمودن فضاهای وسیع و بدون

.  استفاده از ستون در میانه ها مورد استفاده قرار می گیرد 

ر دراين نوع معماری سازه فضايي بصورت نيمه هرم اجرا مي گردد که د

بيشترين استفاده را دارد ینماد سازی شهری و نورگير
دراین نوع معماری سازه فضایی از 

خرپاهای فضایی و اتصال دهنده های 

آنها که می تواند از المان یا رابط های

.فضایی باشد تشکیل شده است 
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ر ازجمله کاربردهای سازه فضايي ياسازه فضا کار،مي توان به مواردزي
:اشاره نمود

 و-نورگير–ورودی ساختمان –سقف آخر ساختمان : ساختمان سازی ...

رفه استفاده جهت سقف سالن های نمايشگاهي وسقف غ:سالن نمايشگاه

 بخانه و استفاده جهت سقف سالن کنفرانس ، تئاتر ،کتا:سالن اجتماعات...

سقف سالن بدن سازی و:سالن ورزشي و استخر ...

السقف سالن فرودگاه ، راه آهن،ترمين: ساختمان و سالنهای پايانه ای  •

ارخانه سقف سالنهای توليدی،کارگاهي،ک:سالن کارخانجات و انبار کاالها
...وانبارای،

ايستگاههای پمپ بنزين وگازوئيل

سايبانهای چند منظوره وسردرب

سقف پارکينگ ساختمانهای مسکوني،اداری،تجاری و:پارکينگ....

مانند برجهای تبليغاتي و مخابراتي و:برجهای مختلف....

گلخانه های صنعتي و تزئيني

ين اجزا شبکه سازه های فضايي شکلهای هندسي منظمي هستند که در کنار يکديگر تکرار شده و با اتصال مکرر ا
ای مربعي، با مقطع ه) اين اجزا از المانهای طولي . ای مستحکم و يکپارچه با ساختاری سه بعدی ايجاد مي کنند 

جنس المانهای .و اتصالهايي که هر روز بر انواع آنها افزوده مي شود تشکيل مي شود... ( دايره ای، مثلثي و 
يل، فوالد طولي متنوع بوده و بسته به نوع مصرف آنها متغير خواهد بود ولي معموالً ازانواع پالستيک وپروف

يي از شبکه وآلومينيوم استفاده مي شودالبته اين نوع سازه پديده خيلي جديدی نيست، زيرا گراهام بل طرحها
.  های منظم هندسي که کاربرد ساختماني داشته باشد تهيه کرده بود 

همچنين آالچيقهای عشاير محلي 
ه ها ايران، سبکي مانند اين نوع ساز

ميالدی بود که 60دارند ولي در دهه
اين نوع سازه ها به صورت موضوعي

د به بين اللملي و قابل بحث مطرح ش
لملي طوری که اولين کنفرانس بين ال

ال در س( فضاکار ) سازه های فضايي 
در دانشگاه ساری انگلستان1966

.برگزار شد

رده اند ؟دليل شهرت ناگهاني چه مي تواند باشد ؟ سازه های فضايي چه خصوصياتي دارند که همه کشورها به آن روی آو

:اين سوال چند جواب مي تواند داشته باشد

اين قطعات سازه های فضايي از قطعه های پيش ساخته استاندارد تشکيل مي يابند که در صورت توليد انبوه ، قيمت-1

.اين قطعات توسط کارگران نيمه ماهر قابل نصب هستند. بسيار پايين مي آيد 

قابليت يکي از مهمترين خصوصيات سازه های فضايي، قابليت پوشش سطحهای وسيع بدون ايجاد مانع و همچنين-2

نظوره، آشيانه پوشانيدن دهانه های بسيار بلند است که برای استفاده در امر ساختن استاديوم های ورزشي، سالنهای چند م

.ايده آل است... های هوايي ، سقف استخرها و 

ی که سادگي ولي در عين حال زيبايي ظاهری اين سازه ها توجه بسياری از مهندسين معمار را به خود جلب کرده، به طور-3

ويژه با پيشرفت علم قبل از مهندسين ساختمان،  اين آرشيتکتها بودند که به اين نوع سازه روی آوردند و تنوع بسيار وسيع آن، که ب

کامپيوتر و ايجاد برنامه گرافيکي جديدی بر آن افزوده شده ، قدرت خالقيت بسيار زيادی به طراح مي بخشد

سنگين دانشمندان پس از آزمايشهای زياد ، به مقاومت بسيار زياد انواع مختلف سازه های فضايي در مقابل بارگذاريهای-4

سازه های فضايي دارای آنچنان نيروی پايداری و مقاومت نهايي هستند که سازه را قادر به .متمرکز يا نامتقارن پي برده اند

رت صدمه تجربه نشان مي دهد که انواع ويژه ای از شبکه های فضايي حتي در صو. تحمل بارگذاری موضعي بيش از حد ميکند 

همچنين استحکام .ديدن ، به صورت ناگهاني فرو نمي ريزند و اين ويژگي ، در صورت بروز حريق و انفجار ، اهميت بيشتری دارد

.اين قابهای فضايي ، امکان جابجايي بعضي از ستونها را بدون ايجاد نقض ساختماني مي آورد

د که با پيشرفت تکنولوژی ، مهندسين و طراحان ، انواع جديدی از اتصالهای ارزان قيمت را اختراع کرده ان-5

.اتصال چند قطعه را در فضا توسط کارگران نيمه ماهر بدون هيچ مشکلي ممکن مي سازد

تفاده از روشهای از انجا که سازه های فضايي از نظر استاتيکي نامعين هستند بنابراين تحليل دستي آنها با اس-6

وده است اين امر يکي از داليل معوق ماندن طرحهای سازه های فضايي در گذشته ب. دقيق ، کار بسيار دشواری است 

ار سريعتر و دقيق ، ولي امروزه با استفاده از کامپيوترهای الکترونيکي و رورشهای رياضي نوين ، امر تحيلي سازه بسي

مکان پذير همچنين استفاده از روشهای نوين طراحي بهينه سازه با حداقل مصالح را ا. تر از گذشته صورت مي گيرد 

.مي سازد و سازه ، دست باال طراحي نمي شود 

:از آغاز پيدايش سازه های فضايي اشکال بسيار گوناگوني به انواع آن افزوده شده که دارای طبقه بندی جامع ذيل است

(Skeleton Frameworks)داربستهای اسکلتي -1

(Stressed Skin Systems)سيستمهای پوسته تحت تنش -2

(Suspended Structures)سازه های معلق-3

(Pneumatic Structures)سازه های هوای فشرده -4

شکل ظاهری در انواع اين سازه ها، اتصالهای مختلف که در طي مدت زمان طوالني تکميل شده اند به کارگرفته مي شوند و اکثر آنها

اده از با استفاده از اين اتصالها امکان ساختن اين سازه ها به صورت دو و يا چند اليه وجود مي آيد و با استف .بسيار ساده ای دارند

.قطعات پيش ساخته مي توان سازه های عظيمي را با هزينه کم و به آساني ايجاد کرد
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درصد از کل هزينه ها صرف هزينه اتصاالت 50در سازه های فضاکار نزديک به 
کل هزينه %40ميگردد در حاليکه در سازه معمولي هزينه اتصاالت نزديک به 

از اين رو مهمترين اجزای سازه فضاکار اتصاالت آنها ميباشد .ميباشد
ی و عبارت است از يک گره فوالدی تو  پر که به منظور ايجاد پا پايدار :گوی

خود و اعضا مربوطه شان را در گويها .ارتباط بين اعضای سه بعدی بکار مي رود
ا مي شوند يک موقعيت ثابت نگه مي دارند و باعث ايجاد تعادل بين نيروهای اعض

ای گويها همچنين دارای سوراخهای رزوه دار شعاعي نيز مي باشد که عضو ه. 
ها که سازه توسط انتهای مخروطي خود تحت زوايای مشخصي بر روی اين سوراخ

.  دارای سطح ماشينکاری شده مي باشند، مي نشيند و پيچ مي شوند
باشد بايد گوی پيچ ها مي تواند از جنس آلومينيوم با فوالد باشد اما اگر فوالدی

رگتری برای تغيير شکل های موجود کنترل گردد که در اين صورت اتصاالت بز
وم فوالد آلومينيوم عالوه بر اينکه وزن و مدول االستيسيته يک س .خواهيم داشت

.دارد ، مقاومت کششي باالتری نيز دارد
کمي fu ،fyبا مقاومت 45گوی متداول در کشور ما از جنس آلياژ فوالدی سيکا 

ميباشد که گوی ها ، مخروطي ها و همه اجزا سازه فضا کار به  St52بيش از
ليد از آلياژ فوالد و توسط شرکت های داخلي در خود کشور توmeroصورت مرو 

.مي شود

جهت مالحظات مهندسي در محل اتصال المان به گوی از : مخروطي 
ردد قطعه مخروطي شکل فوالدی که به لوله جوش مي شود استفاده مي گ
اين قطعه دارای دو نوع کششي و فشاری  مي باشد مهمترين نقش آن

.جلوگيری ازتراکم لوله های در نزديکي گوی ميباشد

و عضو ديگر سازه ها که به تحمل نيروهای محور کششي:لوله 
ده و فشاری بکار مي رود لوله ها مي باشند که دو انتهای آن بريده ش
مکان سر آن بوسيله قطعه مخروطي که اتصال آن را با  ساير قطعات ا

.جوش مي شودپذير مي سازد،
متری ميباشد که 6لوله هايي که در خرپای سازه فضاکار استفاده ميشود 

متری برش داده 3و 2برای جلوگيری از هدر رفتن مصالح در قطعات 
ی برای همين برای اعضای هم وند های سازه های فضاکار اعضا .ميشود

ه توصي. متر پيشنهاد شده است3يا 2با طول و مقاطع يکسان و در طول 
ان شده است تمامي لوله ها يا هم وند های يک سازه فضاکار تا حد امک

تنش، با طول مساوی انتخاب شود و تنها نقطه تمايز آنها در نواحي پر
که تحت چنانچه برای يک شب.افزايش ضخامت دروني فوالد لوله باشند 

21متر استفاده شود ارتفاع شک برابر 3مدواليه از لوله های به اندازه 
ن های متر خواهد بود که بيشتر نمونه های اجرايي مخصوصا برای سال

صنعتي به اين تيپ ميباشد

. مي شود يک اتصال جدا شدني بوده و جهت انتقال نيرو از آن کمک گرفته: پيچ
و نيروی در شبکه فضايي شرکت فضاکاران صنعت در حالت کششي عمل مي کند

پيج های اين سيستم  .کششي از گل پيچ به نشيمنگاه مخروطي انتقال پيدا مي کند
 .مي باشنددارای کالس سختي باال

:برای پيچ ها دو نوع کالس بندی نموده استDINدر استاندارد
8. 8پيچ کالس 
10,9پيچ کالس

وی مهمترين نکته بررسي هندسه گوی و عدم تداخل طول رزوه پيچ های درون گ
.ميباشد

مهره ای مي باشد که در فشار عمل مي ( :غالف)اسليو
مي کند و جهت محکم نمودن پيج ها در داخل گوی نيز استفاده

شوند اسليو ها به دو شکل شياردار و سوراخ دار توليد مي.  شود
ن و جهت محکم کرد. که توسط پين به پيچ متصل مي گردند 

اطمينان از ورود کافي بولت درون رزوه از اسيلو يا غالف 
تصال و استفاده ميکنم که طول آن بستگي به نيروی موجود در ا

گي پين روی اسليو برای کنترل ميزان فرورفت .طول بولت دارد
.بيچ درون گوی تعبيه گرديده است

طراحي پيونده های سازه های فضاکار
ویژگی های فنی سازه های فضا کار به شیودی تک پیچ

.و بر اساس محاسبات مي باشند ST37هموندها  از لوله فوالدی_1
پيچ و مهره های مورد استفاده به شيوه ، گالوانيزه سرد، آب کاری مي شوند_2
.ذيردپوشش نهايي هموند ها از يک اليه رنگ پودر کوره ای و به شيوه ی الکترواستاتيک انجام مي پ_3
بر اساس محاسبات مي باشند9,10و 8,8پيوند ها از پيچ و مهره تمام گالوانيزه با کالس تختي _4
و محاسبات اوليه سازی بر اساس AUTOCAD , FORMIANطراحي معماری سازه  به کمک نرم افزارهای _5

ي آيين نامه های موجود انجام و پس از تحليل و بررسي های الزم ، ابعاد همونده ها و اتصاالت مشخص م
.شوند

ويژگي های فني سازه ی فضا کار به شيوه ی گوی سان  مرو
بر اساس نتيجه محاسبات مي باشند9,10و 8,8پيچ ها از کالس سخني _1
.بر اساس نتيجه محاسبات مشخص مي شوند ST37هموند ها از لوله صنعتي فوالدی_2
.توليد مي شوند CK45و از فوالد(فورجينگ)پيوندها به صورت گوی توپر بوده و به روش کوبن کاری _3
رو استاتيک پوشش نهايي هموند ها از دو اليه رنگ اپوکسي با يک اليه رنگ پودر کوره ای به شيوه ی الکت_4

.مي باشد
ودر و  گوی ها به صورت گالوانيزه يا پ( اجزای کششي شبکه)، پيچ ها (اجرای فشاری شبکه (غالف ها_5

.پوشش مي شوند

:انواع دتايل های رايج اتصاالت
د که در زير به سازه های فضا کار از نظر نوع ساختار و پيوندها اتصاالت به دسته های زيادی تقسيم مي شون

:برخي از آنها اشاره مي کنيم
 Space Deckسيستم انگليسي
Mero deckسيستم آلماني 

Diamond Deck
Octatube Nodes

Single Bolt
Unibat , Unitrust
شرکت طراح و سازنده سازه های فضاکار وجود دارد که همگي آنها از طرح  مرو 40در ايران نزديک به 

mero کارخانه توليد گوی های مرو وجود دارد۷در داخل کشور جمعا  .برای اتصاالت بهره ميبرند.

ر شرکت يکي از معتبر ترين شرکت های فعال در زمينه اجرای سازه های فضا کا
.ميباشد Meroآلماني

mero )از سيستمهای موفق ، سيستم گوی و لوله است که اتصالهايش گوی  (
سوراخ است که از جهات مختلف عضو مي پذيرد و قدرت عمل 18هايي با 

ه ، يک نمونه جالب از سازه های دو الي. زيادی را به طراح و سازنده مي بخشد 
احت ساختمان نمايشگاه واقع در سائوپولو ، برزيل است که محوطه ای به مس

عضو لوله 48000ستون و با استفاده از 25متر مربع را با تکيه بر 260در 260
نمونه جالب ديگری از کاربرد سازه های. ای آلومينيومي پوشش مي دهد 

ابليت تحمل اين پارکينگ ق. فضاکار قابل جداشدن ، پارکينگ هيترو لندن است 
نه ، تصور اين نمو. اتومبيل را داشته و استفاده از آن بسيار اقتصادی است 325

دن محوطه اکثر افراد را مبني بر اينکه شبکه های فضايي فقط برای مسقف کر
است که نمونه ديگر ، آشيانه هواپيما در لندن. بکار مي روند را باطل مي سازد 

تن ۷00اين سقف بايد لوازمي به وزن حدود . متر دارد 138دهانه ای به طول 
ه تن آن متحرک و شامل چندين دستگاه جرثقيل است ک300را تحمل کند که 

.امکان تعميرات و نگهداری هواپيما را به سهولت فراهم مي آورد

 meroآشنايي با اتصال مرو
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: Claddingپوشاننده سازه فضاکار
تقال سقف با پوشش رويي سازه فضاکار که به جهت ان

م و از ميباشند معموال از جنس آلومينيو... بار برف و 
با ضخامت و سختي بسيار  membraneنوع صفحه

پايين ميباشند که در طراحي سازه های فضاکار 
اکار ميبايست برای تعريف اين پوشش روی سازه فض

با سختي پايين و  membraneالمان صفحه ای از نوع
ه با ضخامت بسيار کم و نيز جرم و وزن کم استفاد

پ های خيلي مهم است که بدانيم چگونه تعداد تي .نمود
مي توان از تعريف  .کاهش دهيمپوشش سقف ها را

 Sapپوشاننده برای روی سازه فضا کار در مدل
4خودداری کرد و مستقيما بايد بارهای وارده را بر 

به دقت گره دور پوشاننده تقسيم کرد که اين کار بايد
 .برای تمام گره های سازه انجام شود

 : membraneپوشاننده های پاشامي
اما نوع معمول جنس  .و فايبر گالس با الياف شيشه ميباشد Colted PVCاين نوع پوشاننده ها معموال از جنس تفلون ، پلي اتيلن ،

.اين نوع سازه های پارچه ای در سازه های چادر با ابعاد معمول از نوع پلي اتيلن ميباشد
و در  PVCمتر از35و محل هايي با دهانه زير  HDPEدر محل هايي که از پاشام فقط به عنوان سايه بان استفاده ميشود از جنس

.فضاهای بزرگي مثل پوشانه های استاديوم ، ترمينال از فايبر گالس استفاده مي شود
را وارد فضا کنيم طول عمر ساختمان کاهش ميابد و معموال راه حل آن استفاده از %60اگر مي خواهيم نور طبيعي زياد باالی 

با استفاده از نرم افزارهای تحليل و طراحي سازه های  3DMaxپس از مدل سازی سازه های پارچه ای در .حصيری ميباشد
.تحت بار برف و باد مدل بررسي ميگردد Form Finder ،mehler ,Fortexپارچه ای چون

قابليت عايق در مقابل صوت و حرارت :ساندويچ پانل
قابليت عبور نور در انواع رنگي ، :ورق پلي کربنات

شفاف و نيمه شفاف ، تخت و چند جداره
استاتيکالکترومتنوعرنگهایدر :گالوانيزهورق

مقاوم در برابر اشعه فرابنفش آفتاب:  (upvc)ورق  

نکات اجرايي سازه های فضاکار
در برابر در سازه های فضاکار ستون های مورب به عنوان مهاربند هايي: تکيه گاه ها در سازه های فضاکار-

ي زلزله را بار جانبي زلزله شناخته ميشوند و نقش بادبند ها در سازه های معمولي را در برابر بارهای جانب
رهای جانبي ايفا ميکنند همانند شکل زير که ستون ها با طراحي به شکل اعضای مورب همزمان نقش مهار با

.را در راستای خود را دارا ميباشند

زير سازه فضا کار( ستون)محل های مناسب قرار گيری تکيه گاه ها 

گوشه 4سعي شود تکيه گاه های شبکه دو اليه در 
ای نباشد چرا که در اينصورت رفتاری شکننده

داشتخواهند
انه به جهت وجود لنگر مثبت که در اکثر طول ده

ی سقف برای اليه های باال فشار و برای اليه ها
يت پايين کشش را به همراه دارد و از آنجا که ظرف

ا کششي مقاطع فوالدی از ظرفيت فشاری آنه
ای شبکه بيشتر است بنابراين بهتر است مقاطع اعض

فته شود پايين کوچکتر از مقاطع بااليي در نظر گر
د که جز در حالتي که ستون در فاصله از لبه باش

کوس در اينصورت در قطعه انتهايي جهت لنگر مع
.ميگردد

:اينست که ارستون ها بهتر است زير گره های مربوط به اليه بااليي و با دتايل زير ادامه داده شود و علت اينک
ني قرار دهيم اگر تکيه گاه زير گره های بااليي قرار دهيم اعضای جاني به کشش مي افتند و چنانچه تکيه گاه زير گره های پايي
ابراين اقتصادی تر اعضای جاني به فشار مي افتند و از آنجا که ظرفيت کششي مقاطع فوالدی از ظرفيت فشاری آنها بيشتر است بن

.آنست که تکيه گاه زير اليه باال قرار دهيم

قراردهياگر به جهت معماری و نيز جلوگيری از ازدياد طول ستون و خطر کمانشي بحراني ستون مجبور به
کنيماستفادهزيرشکلمانندهرميشبکهگاهتکيهرویدراستبهترشديمپايينياليهزيرگاهتکيه
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برای نمونه در شرکت هموند پارسه :نمونه عمليمثالي از مراحل اجرای پروژه ها

و  Formianمدل سازی در :طراحي-ا
 AutoCadانتقال و اديت نقشه در

توسط نرم افزار :محاسبات-2
Sap - AISC ASD89

توليد هموند های گويسان مرو-3

رنگ آميزی هموند ها_4
ستون گذاری_5
فضاکارسازهبافت_6

در اين پروژه از جنس آلومينيوم :نصب پوشانه-8نصب سازه فضاکار -۷


