
 

 "سقف های فضایی"

 سقف های فضایی )فضاکار(

 تعریف سازه فضایی: 

ای در نظر گرفت که از عضوهای خطی توان به صورت یک سیستم سازهیک سازه فضایی را می

ای است که بارها به صورت سه بعدی منتقل تشکیل شده است و طرز قرارگیری آنها به گونه

 .شوندمی

 .دی نیز باشنددر بعضی موارد، ممکن است دو بع

 .گیرندگونه را به خود مییک سازه فضایی اغلب شکل سطحی صاف یا منحنی

 .هایی است که اتصاالت صلب دارندواژه قاب فضایی مخصوص سازه

 تاریخچه سقف های فضایی: 

شناسیم )که دارای امتیازهایی ها از آنچه امروزه به عنوان قاب فضایی میترین نمونهشاید قدیمی

باشد( های مدوالر میبکی، مقاومت، سه بعدی، امکان تولید انبوه و اجرا به روش سازهنظیر س

 .( رواج یافت1847 -1922توسط مخترع تلفن، الکساندر گراهام بل )

 .وجهی را آزمایش کرد 8وجهی و  4او خرپاهای فضایی مرکب از قطعات  20در دهه اول قرن 

وجهی سه بعدی صلب به  4های و سبکی وزن را با فرمگراهام بل خصوصیات دوگانه مقاومت باال 

 .هایش استفاده کردنمایش گذاشت و از آنها در بسیاری از پروژه
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های گراهام بل در زمینه خرپاهای فضایی سه بعدی سبک وزن با وجود پیشرفت حاصل از تالش

پاها در معماری ، این خر1943در سال  (Mero) ، تا قبل از معرفی سیستم مرو20در اوایل قرن 

 .کاربردی نداشتند

این اولین سیستم شبکه فضایی بود که به صورت گسترده در دسترس معماران و مهندسان قرار 

 .( معرفی شد1903-88گرفت و توسط دکتر مکس منکرینگ هوسن )

ای ترین روش در ساخت خرپاهای فضایی است، شامل اعضای لولهاین سیستم، هنوز هم رایج

 .سان( استصاالتی از نوع پیوندهای کروی )گویمنفرد و ات

تواند به ای میعمومیت استفاده از این سیستم تا به امروز ادامه دارد، زیرا عالوه بر زیبایی سازه

ها مورد استفاده قرار های متنوع، متشکل از پیوندهای کروی و لولهاشکال گوناگون و با سیستم

 .گیرد

 ای فضاییای نوعی از سقف هسقف زنبوره: 

شود که در سطح زمین های معکوس استفاده میسازی از قطعات فوالدی مانند هرمدر این سقف

 .صاف، قطعات مونتاژ خواهد شد

 .گردددر ادامه به ذکر شیوه ساخت آن اشاره می
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 شیوه ساخت: 

قطه به چهار عضو مورب هرم که عمومًا لوله هستند و انتهای دو سر آنها رزوه است، در یک ن -1

 .شوندشود(، پیچ میچهارسو )که اصطالحاً )کوپلر( گفته می

سانتیمتر ساخته  120×120ای، از ناحیه باال به کالف نبشی که در ابعاد عضوهای مورب لوله -2

 .شودشده است، جوش می

های مختلف از سانتیمتر نسبت به کاربری 120تا  73ارتفاع هرم تشکیل شده از پنج عضو، بین 

 .دهانه خواهد بود طول
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آیند، در کنار یکدیگر قرار گرفته و توسط ها به وجود میعناصر هرمی که از کالف نبشی و لوله -3

ها از قطعات دیگری از لوله به شکل افقی و عمودی به چهارسو، پیچ شده و سبب یکپارچگی لوله

 .شودناحیه زیرین می

 .یکدیگر جوش خواهند شدهای همجوار نیز به ضمنًا از ناحیه سر نبشی
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ای ساخته شده که در از تکرار قطعات در جوار یکدیگر و اتصاالت، بعدی از سقف زنبوره :1توجه 

 .گرددها نصب میبین ستون

 .متر دهانه را از دو طرف پوشش داد 33توان تا قابل ذکر است که از ایجاد قطعات مذکور، می

اند، توسط چندین جرثقیل در ته در ابعاد گسترده تهیه شدهساخمعموالً قطعاتی که به شکل پیش

ها با فاصله زیاد در دهانه میانی، قرار داده شده و شود و در بین ستونحالت متعادل باال برده می

باشند(، ای از فوالد میهای قطور لولهها )که در مواردی ستوناتصاالت در نواحی استقرار با ستون

 .شودوالدی و متصل به ستون اجرا میدر روش کربی قطور ف

ای را ها در کنار یکدیگر با فاصله مشخص در دو ردیف اجرا شده و فضای دهانهستون :2 توجه

 .دهندتشکیل می

کشی ها، با اتصاالت مفصلی متصل به ستون و قفل میانی و یا کابلدر مواردی، در این دهانه

 .در سازه را نیز به وجود آورد توان اصول مهارسازی و ضدزلزلهضربدری، می
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 های فضایی در سقف های فضاییاتصاالت قاب: 

به  ((نادوس)) ای در یک محل، توسط رابطی به نامدر این نوع اتصال، قطعات متعدد لوله -1

 .یکدیگر متصل خواهند شد

ود این نوع اتصال که امروزه بسیار رواج یافته است، در وسط محل تقاطع اعضا سوراخی وج -2

 .گیرددارد که یک پیچ و مهره درون آن قرار می

شکل، به صورت نری و ای در یک محل، در رابطی گویدر این نوع اتصال، قطعات متعدد لوله -3

 .شوندمادگی، پیچ و یا جوش متصل می

 .شودگفته می (Mero) ((مرو)) به این سیستم

 ایهای زنبورهپوشش سقف: 

 :الف( سقف بتنی

 .توان از نبشی یا سپری استفاده کردسازی مربع میم، برای قابدر این سیست

به شکل شبکه به قاب مربع  10نمره  میلگرد سانتیمتر، از 10در هر دو صورت، به فاصله هر 

 .شودجوش می

 .کنندهای فلزی تخت اجرا میبندی چوبی )کفراژ( یا قالبرا توسط قالب سطح زیر قاب

گذاری بندی، اجرای فلنجسازی در طبقات، کفپوش و در سقف انتهایی اجرای شیبروی این سقف

 .شودفرش با رعایت بند انبساط اجرا می موزاییک برای لوله آب باران، عایق رطوبتی و در آخر

 :ب( پوشش پشم و چوب
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 .روندها به صورت سرتخت به کار میاین سقف

های قاب قرار داده سانتیمتر روی نبشی 5و چوب به ضخامت  م شیشهپش هایدر این روش، ورق

 .آید، عایق رطوبتی به وجود میاندودقیر شده، سپس روی قطعات با سه الیه نمد

 .شدضمنًا این اجرا سبب یکپارچگی قطعات پشم و چوب خواهد 

 .گیردسپس بر سطح عایق، کفپوش سبک قرار می

ای که قبالً بیان شد و سایر موارد معموالً در آخرین طبقه، از روش سقف بتنی صفحه :توجه

 .شوداجرایی بهره برده می

 :های شیبدارپ( پوشش

 ها، این حالت بهای با ستونهای شیبدار، با اختالف دادن در محل نصب شبکه زنبورهدر سقف

 .شودهای شیبدار استفاده میپوش و یا سایر موارد برای سقفآید و معموالً از شیوه ورقوجود می

 .توان استفاده کرددر این اجرا، از به کارگیری عایق پشم و شیشه نیز می

 .توان محل نورگیر در سقف تعبیه کردبرای هر سه نوع پوشش در آخرین طبقه، می :توجه

های مختلف استفاده شود و اگر توان برای عبور لولهای، مین قطعات زنبورهضمنًا از حد فاصل بی

 .نیز اجرا کرد سقف کاذب الزم باشد، در زیر آن

 .بود آجر اران و مهندسان، سنگ، چوب ومصالح اصلی در دسترس برای معم 18تا اواسط قرن 
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از آن مصالح، سنگ و آجر، در برابر فشار مقاوم، ولی در برابر کشش ضعیف بودند، به همین دلیل 

 .ها مناسب بودندهای سه بعدی مثل گنبدها و طاقبرای سازه

 .ها توسط کارگران قرون وسطی بودهای قابل توجه در این زمینه اجرای طاقشرفتاز پی

( و 1588-93ها در میان گنبدهای آجری، کلیسای سنت پیترز در رم )بزرگترین دهانه

متر  42( بودند که هر دو در پایه گنبد، قطری معادل 1420-34سانتاماریادل فیوره در فلورانس )

 .داشتند

ها و مقاطع ادی در برابر کشش و فشار دارد ولی به صورت طبیعی تنها در طولچوب مقاومت زی

 .عرضی محدود در دسترس است

با وقوع انقالب صنعتی، تولید آهن و سپس فوالد گسترش یافت و تولید مصالح با مقاومت زیاد، 

 .پذیر ساختتر را امکانهای وسیعهای با ارتفاع بیشتر و دهانهساختن ساختمان

های با دهانه وسیع زمان با توسعه راه آهن و صنعتی شدن، تولیدات کاالها، تقاضا جهت سازههم

 .ها افزایش یافتها، ساختمان انبارها و کارخانهها، ایستگاهبرای پل

های مشبک فضایی سه ای از خرپاهای متنوع شکل گرفت و در مراحل بعد سازهدر ابتدا مجموعه

 .بعدی به وجود آمدند

هایی های فضاکار از مدولهای فضایی و شبکهای به ویژه اغلب شبکههای سازهاری از فرمبسی

 .اندتشکیل شده

سال قبل، با  150یافته تقریبًا های مدوالر به صورت یک رویای تحققنظریه ساخت ساختمان

های فلزی کریستال پاالس در هاید پارک لندن )برای برگذاری طراحی، ساخت و نصب قاب

 ( شکل عملی یافت و کارایی این روش به خوبی نشان داده شده 1851نمایشگاه بزرگی در سال 
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در شهر  1899و  1897های های نمادین مانند برج ایفل که از آهن شکل داده شده بین سالسازه

 .روندهای فلزی سه بعدی مدوالر به شمار میپاریس ساخته شد، دلیلی بر پایداری و دوام سازه

شناسیم که دارای امتیازهایی ها از آنچه امروزه به عنوان قاب فضایی میترین نمونهقدیمی شاید

باشد در های مدوالر مینظیر سبکی، مقاومت، سه بعدی، امکان تولید انبوه و اجرا به روش سازه

وجهی را  8وجهی و  4الکساندر گراهام بل، خرپاهای فضایی مرکب از قطعات  20دهه اول قرن 

 .مایش کردآز

وجهی سه بعدی صلب به  4های گراهام بل خصوصیات دو گانه مقاومت باال و سبکی وزن را با فرم

 .هایش استفاده کردنمایش گذاشت و از آنها در بسیاری از پروژه

گری شده و اعضای های مشبک فضایی فوالدی با استفاده از اتصاالت ریختهیکی از اولین سازه

توسط گراهام بل ساخته  1907دبانی در بین بریگ، آمریکا بود که در سال ای، یک برج دیلوله

 .شد

 اجرای سقف های فضایی و روش شبکه گنبدی: 

 .شودای در دو جهت دارای انحنا باشد، گنبد نامیده میدر سازه فضایی، سازه فضاکار اگر شبکه

 .ویه باشدشاید رویه یک گنبد بخشی از یک کره یا یک مخروط با اتصال چندین ر

متر مورد  250های بسیار بزرگ تا حدود باشند و برای دهانههایی با صلبیت باال میگنبدها سازه

 .گیرنداستفاده قرار می

 .قطر پایه گنبد باشد 15ارتفاع گنبد باید بزرگتر از 

 .گنبدها دارای مرکز هستند
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ها زیاد باشد صورتی که تعداد دنده ای اشاره کرد که درتوان گنبد از نوع دندهاز انواع گنبدها می

باید به مسئله شلوغی اعضا در رأس گنبد توجه شود که برای اجتناب از این مسئله بهتر است که 

 .های نزدیک رأس حذف شودبرخی از دنده

گنبد دیگری در سازه فضاکار به نام اشفدلر )مهندس آلمانی( وجود دارد که تعداد زیادی از این 

 .توسط اشفدلر و دیگران ساخته شده است 19د از قرن نوع گنبدها بع

توان به مسئله شلوغی اعضا در رأس اشاره کرد، که برای حل این مشکل از ایرادات این گنبد می

 .شودهمان راه حل باال ارائه می

 .نمونه دیگر از گنبدها در سازه فضایی، گنبد لمال است

 .یا چند حلقه که با یکدیگر متقاطع هستند، دانست توان به نوعی ترکیبی از یکاین گنبد را می

توان به گنبدهای دیامتیک و گنبدهای حبابی و از نمونه دیگر گنبدها در سازه فضاکار می

 .ژئودزیک اشاره کرد

 .ای و اشفدلر حتما صلب هستنداتصاالت در گنبدهای دنده

 .سیار مناسب هستنداز لحاظ پخش منظم نیرو، گنبدهای ژئودزیک، دیامتیک و حبابی ب

 اجرای سازه فضایی و روش شبکه چلیک: 

 .گویندای که در یک جهت دارای انحنا باشد، چلیک میدر سازه فضایی، سازه فضاکار به شبکه

این سازه بیشتر برای پوشش سطوح مستطیلی داالن مانند استفاده شده و بعضًا فاقد ستون 

 .گیرنداه متصل است، قرار میگهای چلیک که به تکیهباشند و روی لبهمی
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 .باشند، اگر چلیک یک الیه باشد اتصاالت به شکل صلب استها دارای محور میچلیک

ها به شوند و تیر کمری نقش ترکیب کردن چلیکها اغلب به شکل ترکیبی استفاده میچلیک

 .کنندیکدیگر را بازی می

در نظر گرفت این است که انتهای چلیک باید های فضاکار باید ای که در طراحی این نوع سازهنکته

 .شود به وسیله تیر، تیر و ستون و شکل خورشید مانند انجام دادقوی باشد و این تقویت را می

 ها در سقف های فضایی عبارتند ازانواع چلیک: 

 …گون وگون، هذلولیگونه، سهمیچلیک اریبی، چلیک لمال با مقاطع بیضی

 :روش شبکه تخت اجرای سقف های فضایی و

های های تخت به ترکیب یک سیستم یک یا چند وجهی با الیهدر سازه فضایی، سازه فضاکار شبکه

 .شودواحد شبکه گفته می

 .باشدشبکه مسطح ترکیبی از یک دو وجهی که با تیرهای واحد متصل شده است می

چندالیه باشند، ولی بیشتر  توانند دارای یک، دو یا سه و حتیهای تخت در سازه فضاکار میشبکه

 .گیرندبه صورت دو الیه مورد استفاده قرار می

اند های سازه فضایی دو الیه از دو صفحه موازی که به وسیله عناصری به هم متصل گردیدهشبکه

 .شوندتشکیل می

 .های سازه فضاکار در آشیانه هواپیما استیک نمونه استفاده از این شبکه
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های شبکه دو الیه طویل شوند برای جلوگیری از خطر کمانش کردن از شبکهزمانی که اعضا در 

های فضاکار را پیوندها تشکیل های سازهشود و با توجه به اینکه نیمی از هزینهسه الیه استفاده می

 .های فضاکار اغلب غیراقتصادی استدهند این نوع سازهمی

های فضاکار باید در نظر دو الیه و اکثر سازههای سازه فضاکار نکته دیگری که در طراحی شبکه

های سازه فضایی در داخل گرفت این است که برای توزیع بهتر نیرو و کششی شدن آن ستون

گیرند و ستون به چند گره متصل شود و بهتر است برای توزیع منظم نیرو در شبکه قرار می

 .های فضایی در اطراف کنسول داشته باشیمسازه

 ات سقف های فضایی، دستکاجزا و قطع: 

دستک در سازه فضایی، سازه فضاکار جهت ایجاد شیب بر روی سطوح تخت سازه فضایی و اتصال 

های با طول 2بند های رابطهای سقف از یک سری المان از جنس المانالزم جهت نصب پرلین

گردد متصل می هاگردد به شکلی که یک سر آن به گرهمتغیر جهت حصول این مطلب استفاده می

 .نمایدها را تأمین میو سر دیگر آن سطوح الزم جهت اتصال پرلین

ای مشابه با شکل مهره اجزا و قطعات سازه فضایی، اسلیو سیستم سازه فضایی، سازه فضاکار قطعه

 .شودها در داخل گوی استفاده میاست که جهت محکم نمودن پیچ

ای داشته و به همین لحاظ باید جنس آنها از فتار سازههای فشاری، رهمچنین، اسلیوها در المان

 .باشد CK گروه

 اجزا و قطعات سقف های فضایی، مخروطی: 

یا 37ST کاری و از جنس مخروطی یا بشقابک در سازه فضایی، سازه فضاکار که به روش کوبن

52ST شکل فوالدی  ها به گوی از این قطعه مخروطیها و لولهتولید شده و در محل اتصال المان

 .گردداستفاده می
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شود دارای دو نوع رفتار ها متصل میبه لوله CO2 این قطعه مخروطی که به روش جوش

 .باشد)کششی و فشاری( می

 اجزا و قطعات سقف های فضایی، لوله: 

ها را به یکی از قطعات و اجزای اصلی سازه فضایی، سازه فضاکار است که نیروهای وارده بر گوی

 .نمایدیروی محوری خالص )کشش، فشار( تحمل میصورت ن

توانند قطرهای مختلف داشته ها در یک سازه فضایی، سازه فضاکار با توجه به توزیع نیروها میلوله

 .باشند

های مختلف سازه فضایی ها در بخشپس از آنالیز و طراحی سازه فضایی، سازه فضاکار قطر لوله

شوند، پس از این برشکاری به صورت دقیق برش داده می شود و پس از آن در واحدمشخص می

 .شوندها جوش میها به دو سر انتهایی لولهمرحله بشقابک

های فوالدی سازه فضایی به صورت گالوانیزه، کرومیته و یا رنگ الکترواستاتیک با پوشش لوله

 .باشدضخامت استاندارد و تنوع رنگ باال می

ها، کارخانه تولید کننده لوله و کیفیت و ها، کیفیت تولید لولهدقت و نظارت بر ضخامت لوله

 .باشدهای پوششی و رنگ از موارد مهم در تعیین کیفیت سازه فضایی میضخامت الیه

 اجزا و قطعات سقف های فضایی، گوی: 

در سازه فضایی، سازه فضاکار یکی از از اجزا سازه فضایی و به صورت یک کره فوالدی توپر 

به صورت کره کامل یا چند وجهی تولید شده  45CKکاری و از فوالد د که به روش کوبنباشمی

 .شودو جهت ارتباط بین اعضای سه بعدی استفاده می
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شان در یک شوند که خود و اعضای مربوطهها باعث میدر سازه فضایی، سازه فضاکار، گوی

شوند و مزیت های اعضای سازه میموقعیت ثابت قرار بگیرند و باعث ایجاد همکاری بین نیرو

های سنتی مانند سوله و سازه فلزی را ایجاد مقاومتی و پایداری سازه را در مقایسه با سایر سازه

 .کندمی

 .شوندمتر به باال توصیه می 12های با دهانه ها در سازهگوی

ار گرفته و پیچ ها قرباشند که عضوهای سازه بر روی این سوراخهایی میها دارای سوراخگوی

 .شوندمی

 .کاری گردیده استها ماشینها بر روی گویاین سوراخ

بندی های ایجاد شده بر روی خود نیز به صورت زیر طبقهها براساس نوع و تعداد سوراخگوی

 .شوندمی

درجه، گوی استاندارد با زوایای مشخص در طراحی سازه  45سوراخ و زاویه  8گوی معمولی با 

ای )یا مخروطی( و قسمتی به های ویژه سر ستون، قسمتی از آن به صورت استوانهویفضایی، گ

 .باشندکره( میصورت کروی )نیم

کاری یکی از مواردی که در ساخت یک گوی باید مورد دقت قرار بگیرد، محاسبات و اجرای سوراخ

د و هر پیچ بدون ها پس از اتصال در داخل گوی با یکدیگر برخورد نداشته باشناست تا پیچ

 .ممانعت پیچ دیگر در داخل گوی قرار بگیرد

 .باشداجزا و قطعات سازه فضایی، پیچ یکی دیگر از قطعات در سازه فضایی، سازه فضاکار می

 .شودها یک اتصال جداشدنی بوده و جهت انتقال نیرو از آنها کمک گرفته میپیچ
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 .شوندیزهای متفاوتی استفاده میباشد و در سامی 9/10یا  8/8ها از کالس پیچ

 پیچسقف های فضایی به شیوه تک: 

باشد برای اولین بار ای میپیچ و مهرههای تکپیچ یا کاتروس که از گرهسازه فضاکار به روش تک

 .در اسکاتلند شکل گرفت و به مرحله اجرا رسید

تشکیل شده و معمواًل برای  پیچ همه اعضا سازه فضاکار از لوله یا پروفیلدر روش کاتروس یا تک

شود و به اعضا اتصال کمتری در مقایسه با اجرای سازه متر استفاده می 12تا  5های بین دهانه

تر در مقایسه با فضاکار به روش مرو نیاز است به همین لحاظ در شرایط مشابه از قیمت مناسب

 .ها برخوردار استسایر سیستم

ای هستند که در هر انتها پیچ، اعضای مهاری جان، مقاطع لولهدر اجرای سازه فضاکار به روش تک

های متناسب با ابعاد شبکه خرپای فضایی تولید شده و در پانچ و خم شده و اعضای اصلی در طول

 .شوندنقاط مناسب متصل می

پیچ، برخی اعضا )خصوصاً اعضای الیه میانی( مرکز مقطع عضو به طور در سیستم سازه فضاکار تک

شود و لذا این ستقیم از مرکز گره عبور ننموده و منجر به ایجاد خمشی جزئی در این عضوها میم

 .گرددهای بزرگ توصیه نمیسیستم برای دهانه

 Mero سانگوی شیوه به سقف های فضایی: 

اولین سیستم شبکه فضایی بود که به صورت گسترده در دسترس معماران و  1943ر سال د

 .( معرفی شد1903-88ت و توسط دکتر مکس منگرینگ هوسن )مهندسان قرار گرف

ای ترین روش در ساخت خرپاهای فضایی است، شامل اعضای لولهسازه فضاکار، هنوز هم رایج

 .سان( استمنفرد و اتصاالتی از نوع پیوندهای کروی )گوی
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ای عالوه بر زیبایی سازهعمومًا استفاده از این روش اجرای سازه فضایی تا به امروز ادامه دارد زیرا 

ها مورد های متنوع، متشکل از پیوندهای یکرویی و لولهتواند به اشکال گوناگون و با سیستممی

 .استفاده قرار گیرد

های های دو الیه با استفاده از مدولیک نوع شناخته شده از این روش اجرای سازه فضاکار، شبکه

 .ساخته استپیش

های هرمی را براساس مدول سازه فضایی ، دنینگ آف چارد سیستم1950در انگلستان، در دهه 

متر یا  05/1متر در پالن و  22/1*22/1شوند )با ابعاد ساخته که به یکدیگر پیچ میفوالدی پیش

 .در ارتفاع( توسعه داد 61/0

تاکنون به صورت  سقف های فضایی ها و مصالح، سیستمبا اندکی تغییرات در ابعاد مدول

 .های کف و بام مورد استفاده قرار گرفته استآمیز برای سازهده و موفقیتگستر

 .های مشبک فضایی در تمام دنیا مورد استفاده قرار گرفت، سیستم1960و  1950در دهه 

( در پی مطالعاتی که در مورد نحوه اتصال تعدادی 1981-1895در آمریکا ریچارد باکمینسترفولر )

 .جام داد و به سیستم خرپای هشت وجهی دست یافتها به یکدیگر اناز کره

های فضایی مشبک سبب به های جدید ریچارد باکمینستر فولر و رشد قابل انتظار سازهارائه طرح

متر به صورت گنبد ژئودزیک برای غرفه آمریکا  76ای به قطر وجود آمدن ساختمان سه ربع کره

 .مونترال، کانادا شد 67در نمایشگاه اکسپو 

های سادائو، ژئومتریکس و سیمپسون، گامپرتزو هگر ین غرفه توسط فولر با همکاری شرکتا

 .طراحی شد
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های فوالدی بودند که یک شبکه ژئودزیک مثلثی برای گنبدها یک شبکه اتصالی دو الیه از لوله

 .الیه خارجی و یک شبکه شش ضلعی برای الیه داخلی داشتند

انسان تولید )) و ((انسان جستجو کننده)) رگ به نامغرفه بز 2در نمایشگاه مونترال 

های با استفاده از شبکه معماران، افلک، دسبارتز، دیما کوپولوس، لبن سولد وسیس ccw ((کننده

 .سازه فضایی بعدی مدوالر ساخته شد

فاده های بزرگ با استها برای اثبات امکان تولید سازههای چند الیه، یکی از اولین تالشاین شبکه

 .از سیستم مدوالر متشکل از اعضای کوچک بود

های مشبک هایی که قادر بودند سازهدر همان زمان استفاده بیشتر از کامپیوترها و توسعه برنامه

های بزرگتر و های با دهانهفضایی را تحلیل کنند تأثیر زیادی در افزایش استفاده آنها برای سازه

 .تر داشتطویل

های فضایی های کامپیوتری متداول در آن زمان برای تحلیل سازهبودن برنامهبه دلیل کارآمد ن

های فضایی بزرگ نوشته شد که هندسه و شکل سازه برنامه کامل و جدیدی درباره موجود،

 .های چند الیه هرم ولکانو که در باال شرح داده شد، به کار رودتوانست به منظور تحلیل شبکهمی

های شبکه فضایی با های سیستم، بسیاری از اولین نمونه1970و اوایل دهه  1960در اواخر دهه 

 .هایی جایگزین شدندنسل دوم چنین سیستم

را با دامنه  (Nodus) شود، سیستم نودوسهای شرکت فوالدی انگلیسی شناخته میبخش لوله

های مختلف و اندازه های تولیدی باهای اتصال استاندارد که متناسب با مقاطع لولهکوچکی از گره

 .های باربری متنوع بودند، طراحی کردظرفیت
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تمام اتصاالت سازه فضاکار استاندارد برای شکست در شرایط خاص، در مرکز تحقیقات کربی برای 

متر و به  5/30* 5/30اثبات میزان مؤثر بودن، آزمایش شدند و شبکه سازه فضایی کامل به ابعاد 

 .ه و آزمایش شدمتر نیز ساخت 52/1ارتفاع 

های فضایی در این سازه فضایی پس از آزمایش برچیده شد و برای استفاده در آزمایشگاه سازه

 .دانشگاه ساری در گیلفورد انگلستان دوباره نصب شد

کاربرد مقاطع ممتد از فوالد با نورد سرد برای اعضای فوقانی و تحتانی در خرپاهای  1980در دهه 

 تر و ارزانتری مانند سیستم هارلیهای سبکموجب توسعه سیستمسازه فضایی بدون گره 

(Harley) شد که ابتدا در استرالیا به کار رفت. 

شکل که پشت  C در این نوع شبکه سازه فضایی اعضای ممتد در دو جهت عمود برهم با مقاطع

 .شوداند، واقع میها به یکدیگر پیچ شدهبه پشت در گره

و  (Space) و شبکه اسپیس (Cubic) ، قاب فضایی کیوبی1990هه و اوایل د 1980در دهه 

سیستم شبکه سازه فضایی کاندرهالی در انگلستان شناخته شد و به صورت قاب فضایی مدوالر، که 

بات و نمونه اصالح شده سیستم خرپای سازه فضایی توسعه یافته سیستم خرپای سازه فضایی یونی

 .هارلی استرالیایی است، ارائه شد

 ساختار فنی و هندسی سقف های فضایی: 

های فضاکار، سازه فضایی شوند، سازههای فضاکار از نظر اسمی به سه گروه تقسیم میسازه

 .های طولی معمولی جدا از هم استکه شامل المان lattice space structures ایشبکه

که شامل  Continuous space structures های فضاکار، سازه فضایی پیوستهسازه

 .شودها و جلدها میها پوستهاجزایی مانند دال
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که شامل ترکیبی از  biform space structures های فضاکار، سازه فضایی دو وجهیسازه

 .اجزای جدا و پیوسته است

 !متر را بدون ستون پوشش دهند 300توانند فضایی به طول ها میالزم به ذکر است که این سازه

های هندسی منظمی هستند که در کنار یکدیگر تکرار شده و با اتصال مکرر یی شکلهای فضاسازه

 .کنندای مستحکم و یکپارچه با ساختاری سه بعدی ایجاد میاین اجزا شبکه

 بر روز هر که هاییاتصال و( …ای، مثلثی وهای مربعی، دایرههای طولی )با مقطعاین اجزا از المان

 .شودود تشکیل میشمی افزوده آنها انواع

های فضایی به علت پخش نیرو در جهات مختلف از استحکام توام با سبکی استثنایی سازه

 .باشدبرخوردار می

 سیستم از حداکثر استفاده علت به و است کمتر متداول هایسازه از ٪35به نحوی که وزن آنها 

توان علت یکپارچگی می هب و باشدمی برخوردار بیشتری نصب و ساخت سرعت از ساختگیپیش

 .کلیه سازه و تأسیسات مربوطه را در تراز زمین سوار کرده و سپس سقف را باال برده و نصب کرد

ها مترادف است که این امر راندمان فضا را بسیار باال سازه فضایی با گسترش فضای باز بدون ستون

 .ت( و این گسترش در هر دو بعد به راحتی میسر اس%25برد )تا می

دارد که به لحاظ معماری با ارزش های فضایی نمای خوشایندی را عرضه میشکل منتظم سازه

ها و مراکز اجتماعات و غیره از سقف باشد و از این روست که بسیاری از معماران در سالنمی

 .گذارندکاذب استفاده نکرده و خود سازه را به نمایش می

 های فضاکار(ای سقف های فضایی )سازهرفتار سازه: 
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ای در طراحی اعضای خرپای فضایی، کمانش اعضای فشاری و دو عامل از مهمترین مالحظات سازه

ها برای تأثیر و کارایی در انتقال نیروهای محوری بین اعضا و اعضای مهاری جان و نیز طراحی گره

 .ها برای به حداقل رساندن تأثیر خمش ثانویه استگره

گاهی متفاوت، تعیین نسبت اقتصادی دهانه به ارتفاع برای برای شرایط تکیه نسبت دهانه به ارتفاع

گاهی، نوع بارگذاری و تا حد های مشبک فضایی مشکل است چرا که آنها از شرایط تکیهسازه

 .پذیرندزیادی از سیستم مورد نظر تأثیر می

، بسته به 40تا  20 زد، اس، ماکوسکی اظهار داشته که نسبت دهانه به ارتفاع ممکن است از

 .صلبیت سیستم مورد استفاده تغییر کند

های توان به دست آورد که تمام یا بیشتر گرهتر را در صورتی مینسبت دهانه به ارتفاع بزرگ

 .گاه قرار داشته باشندپیرامونی بر روی تکیه

ته شده باشند، به ها نگهداشگاهها بر روی تکیهها فقط در نزدیکی گوشهاین نسبت زمانی که گره

 .یابدکاهش می 20الی  15حدود 

 های روش سقف های فضایی )سازه فضایی(کاربری: 

های های کاربری گوناگون و مزیت و ویژگیای با قابلیتسازه فضایی، سازه فضاکار به عنوان سازه

وارد جهت ترین مهای ساخت سازه مانند سوله، یکی از اساسیبسیار زیاد در مقایسه با سایر روش

باشد تا در داخل آن کلیه امکانات و تجهیزات و نیروی امر تولید و با مراحل قبل و یا بعد از آن می

 .انسانی مراحل تولید را به انجام برسانند

های بسیار متنوعی در ساخت و ساز دارد که در ادامه به بعضی سازه فضایی، سازه فضاکار کاربری

 .کنیمها اشاره میاز کاربری
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های نمایشگاهی، های عابرپیاده، دکوراسیون داخلی، نماسازی ساختمان، غرفهسردخانه، پل

بان استخر و بان پارکینگ خودرو، توسعه بناهای ساخته شده، سایههای چند منظوره، سایهسالن

ای و های پایانههای خورشیدی، جایگاههای صنعتی و تزئینی، زیرسازی سلولپارک آبی، گلخانه

، های ورزشی فوتبال، بدنسازیها و سالنهای انتقال و تقلیل فشار گاز، استادیومافربری، ایستگاهمس

های تجاری، اداری و ، سقف سردرب ورودی سازهCNG  وهای توزیع سوخت بنزینی جایگاه

های بزرگ صنعتی، ورزشی، های راه آهن، قطار شهری و اتوبوس، سالنمسکونی، سقف ایستگاه

 ای، انباری، اجتماعات، گلخانهنمایشگاه

 های بافت و نصب سقف های فضایی )سازه فضایی(روش : 

در روش نصب یکپارچه سازه فضایی، سازه فضاکار بر روی زمین محل احداث پروژه تراز و به 

هایی که در زیر سازه قرار شود و سپس با استفاده از جرثقیل و یا جکصورت کامل انجام می

 .گرددها نصب میگاهها و یا تکیهه فضایی به باال منتقل شده و بر روی ستوناند، سازگرفته

 .پذیرداین روش اجرای بافت و نصب سازه با سرعت و دقت باالیی صورت می

 .شودهای مشخص تقسیم میها و بلوکدر روش نصب بلوکی سازه فضایی، سازه فضاکار به بخش

نصب سازه فضایی بافته شده و پس از آن هر یک از  ها بر روی زمین محلها و بلوکسپس بخش

آنها با استفاده از جرثقیل و یا جک به باال منتقل شده و ضمن تکمیل عملیات چینش و بافت 

 .شودها نیز تکمیل میگاهها و تکیهها با یکدیگر فرآیند نصب سازه فضایی بر روی ستونبلوک

ی هندسی خاص و یا نامنظم دارند مناسب بوده ولی هاهایی که ابعاد و شکلاین روش برای سازه

 .زمان بیشتری را برای عملیات نصب سازه فضایی نیاز خواهیم داشت

شود لوله و یک گوی که به آن یک واحد گفته می 5تا  3در روش نصب واحدی سازه فضایی تعداد 

 سازه فضایی منتقل و بر روی زمین بافته و سپس با وسایل انتقال سبک به محل قرارگیری خود در 
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ها و ادامه و تکمیل بافت هر واحد با واحدهای قبلی و شبکه سازه فضایی و نصب آنها بر روی ستون

 .پذیردها صورت میگاهتکیه

ای سازه فضایی، در زمان اجرای بافت و نصب سازه فضاکار برای جلوگیری از در روش نصب قطعه

ود کردن تغییر شکل شبکه سازه فضایی در حال بافت حرکات ارتعاشی و نوسانی و به منظور محد

های حامل فشار و های موقت در سطوح و موقعیتو نصب در طول محور اصلی سازه فضایی شمع

ها با رعایت کامل ایمنی و به تدریج از بار سازه نصب شده و پس از پایان بافت و نصب سازه شمع

ها و ر با یک ضریب مشخص و منطقی به ستونشوند تا بار سازه و فشازیر سازه برداشته می

 .های اصلی منتقل شده و سقف در حالت هندسی مشخص شده پایدار شودگاهتکیه

 های بزرگ سقف های فضایی در دنیاپروژه: 

 .های فضایی، سازه فضاکار امروزه در سراسر جهان با سرعت روزافزونی در حال اجرا هستندسازه

های سازه فضایی و سازه فضاکار و ت، معماری و مهندسی در رده برترینبرخی از آنها به دلیل وسع

 .یا حتی در مواردی صنعت و ساختمان هستند

 .کنیمدر ادامه به برخی از آنها اشاره می

شود و ترین استادیوم فوتبال در انگلستان محسوب میورزشگاه ویمبلی لندن در حال حاضر بزرگ

 .گیردورزشگاه بزرگ دنیا نیز جای می 10ر در زمره هزار نفر تماشاگ 90با گنجایش 

بازسازی نشده بود، سرانجام با همکاری اتحادیه فوتبال  2006تا  1923این استادیوم که از سال 

میلیون  778ایی بالغ بر انگلیس و یک شرکت خصوصی، دوباره تأسیس و نوسازی شد و هزینه

 .ردهزار میلیارد تومان( مصرف ک 15پوند )معادل 
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هزار تماشاگر، صندلی وجود دارد و  90وجه غالب و بارز این ورزشگاه آن است که در آن برای همه 

ترین ورزشگاهی است که تا به امروز در دنیا ساخته براساس ادعای یک روزنامه انگلیسی، گران

اده قرار لندن نیز مورد استف 2012های اصلی المپیک شده و قرار است به عنوان یکی از استادیوم

 .بگیرد

های های متحرک در ورزشگاهترین سقفنظیر است و یکی از بزرگسقف ورزشگاه در نوع خود بی

ایی شکل قرار گرفته و به دلیل اینکه ایی دایرهشود سقف این ورزشگاه در کاسهدنیا محسوب می

 .خته استروی هیچ حفاظ یا ستونی قرار نگرفته، تعجب و شگفتی معماران جهان را برانگی

 315متر قطر داخلی و  7بندی شده و متحرک این ورزشگاه که همچنین کمان قوسی شکل شبکه

درجه نسبت به زمین قرار گرفته و در دو سوی استادیوم کشیده  22ایی متر طول دارد، با زاویه

تواند شده است که برای تبدیل کردن استادیوم به زمین راگبی یا محل برگزاری کنسرت، می

 .دومین الیه سقف ورزشگاه را نیز از خود عبور دهد

تن جرم دارد  350هزار و  6رود، معادل سقف استادیوم ویمبلی لندن که از عجایب آن به شمار می

هزار مترمربع آن قابل ارتقا به  4دهد که حدود هزار مترمربع را پوشش می 45و فضایی بالغ بر 

 .گیردح زمین ارتفاع میمتر از سط 52الیه باالتر است و حدود 

هزار تن فوالد  25هزار مترمربع مس و  90جالب اینجا است که در ساخت این ورزشگاه حدود 

پیکر استفاده شده و همچنین به عنوان اسکوربورد یا تابلوی اعالم نتایج در آن از دو تلویزیون غول

 .تلویزیون متوسط خانگی استفاده شده است 600با ابعادی معادل 

توان با شوند و میهزار تماشاگر در سه ردیف به شکل غیرمساوی تقسیم می 90این ورزشگاه  در

ها برای مسابقاتی که اهمیت حرکت دادن آرک یا کمان فلزی اصلی و کاهش دادن یکی از ردیف

 انگیز است، همچنین هزار نفری تبدیل کرد که شگفت 60کمتری دارند، آن را به یک استادیوم 
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شود که طول محیط این ورزشگاه یعنی دور تا دور آن مقداری بیش از حدود یک کیلومتر گفته می

 .است

 .در مدت بازسازی این ورزشگاه بیش از سه هزار و پانصد کارگر در مدت چهار سال فعالیت کردند

هزار  150به لحاظ گنجایش تعداد تماشاگران، ورزشگاه ملی جمهوری چک نیز با ظرفیت بیش از 

هاست که هیچ دیداری های فوتبال دنیا است و البته مدتترین استادیومماشاگر، یکی از بزرگنفر ت

کند همچنین بد نیست بدانیم که در این ورزشگاه بیش از دو هزار اتاق برای را میزبانی نمی

 .نظیر استاستراحت و تغذیه تماشاگران تعبیه شده و این در نوع خود بی

طراحی شده  HERZ00 و DE MEURON معماران سوئیسی استادیوم ملی پکن توسط

 .به پایان رسید 2007ریزی از قبل تعیین شده در پایان سال است و طبق برنامه

های خالقانه و نوآور در طراحی سازه و پوسته معماری مورد گیری از ایدهاین پروژه به علت بهره

 .توجه معماران و متقدین هنری بوده است

 ای برجسته از کاربرد علم زیست سنجی ارگانیک شکلیپکن )آشیانه پرنده( نمونهاستادیوم ملی 

BIOMETRIC آیددر معماری مدرن به شمار می. 

طرح این اثر معماری منحصر به فرد، الهام گرفته از طبیعت است الگوی داخلی آن از یکی از 

یا آشیانه پرنده نسبت  Bird nest های معماری بازاری در پکن و معماری بیرونی آن را بهطرح

 .اندداده

به عقیده بعضی از مردم چین این استادیوم مانند جامی سفالی است که در یک لفافه توری شکل 

 .پیچیده شده است

 .در واقع جنبش ارگانیک شکلی )تقلید از طبیعت( جنبش جدیدی نیست
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 .درواین رویکرد، بازبینی نخستین الهامات بشر از طبیعت به شمار می

المللی که انجام شد، این ای بینریزی شهری پکن، در طی مسابقهکمیته برنامه 2002در سال 

طرح را به عنوان طرح برنده اعالم کرد این استادیوم به عنوان محل برگزاری افتتاحیه و اختتامیه 

 .مراسم المپیک نیز اعالم شده است

 متر 333 :مشخصات پروژه طول بنا 

 متر 284: عرض بنا 

 متر 69: ارتفاع بنا 

 هزار نفر 100: ظرفیت استادیوم 

هسته بتنی سازه به شکل سکویی بتنی طراحی شده است که وظیفه جای دادن تماشاچیان و 

 .انتقال و هدایت بار زنده استادیوم را به زمین )پی( دارد

که دور تا  باشدستون می 24خورد، دارای پوسته فلزی استادیوم که به شکلی، نامنظم به چشم می

اند و بر روی هر یک خرپایی بزرگ قرار گرفته که وظیفه دور این بیضی با فواصل منظم چیده شده

 .آن تحمل وزن پوسته و سقف استادیوم است

ستون و خرپاها هستند و خطوط منحنی دیگر در  24در واقع سازه این پوسته عظیم همین 

 .اندپوسته، صرفاً برای تکمیل ایده و طرح اولیه معماران آن به نمایش در آمده

در ابتدا قرار بود تا سقف بنا به صورت متحرک طراحی شود، اما به دلیل کم شدن بودجه طرح و 

 .ثابت طراحی و اجرا شدکاهش آن سقف به صورت 

 فوالد تن هزار 80 هزار تن فوالد از 40این موضوع خود باعث شد تا میزان فوالد مصرفی به 

 .یابد کاهش شده زده تخمین
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 .ستون خرپاها شد 24های مصرفی در ساخت همچنین این کار باعث کم شدن ضخامت ورق

هزار تن طراحی و در اکتبر  45وزن متر و  220متر، عرض  330این سقف فوالدی )ثابت( به طول 

 .ساخت آن به پایان رسید 2006

به منظور دستیابی به ایده و طرح مورد نظر طراحان، عناصر فوالدی پوسته در دیوارها و سقف به 

 .اندصورت یکپارچه اجرا شده

آنها(  سانتیمتری )بسته به نوع و مقدار بار وارده به 10تا  1های فوالدی از ضخامت این پروفیل

 .اندطراحی شده

رسد، جوشکاری متر هم می 600های یکپارچه که طول تعدادی از آنها به برای اجرای این پروفیل

شد، که از مشکالت جوشکاری در محل مطلوب نبودن دمای محیط به ویژه باید در محل انجام می

 .باشدمی قطعه برای برخی از قطعات 128در فصل زمستان و دیگری جوش دادن بیش از 

 .برای آن انتخاب شد ETFE پوشش سقف استادیوم بعد از نصب سازه سقف، پوششی از جنس

 .جزء مختلف به کار رفته است 1038هزار مترمربع و در  40این پوشش در مساحت 

های کششی مناسب است، برای که فلوئور پلیمری با ویژگی (ETFE) اتیل تترا فلوئوراتیلن

 .راه حل خوبی است کاربرد در این پروژه

دارد( و شفافیتی  شیشه به عالوه، مقاوم و سبک وزن است )وزنی معادل یک درصد همان ابعاد

و خاصیت  یابددر مقابل نور خورشید فرسایش نمی ETFE بنفش داردباال برای عبور اشعه ماوراء

 .عایقی بهتری نسبت به شیشه داراست

 .همچنین قابل بازیافت بوده و نیز مقاومتی معادل چهارصد برابر وزن خود دارد
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 های سطحی حساس است، اما به سادگی با استفاده از نوارهایگرچه در برابر ایجاد سوراخ

ETFE توان آن را تعمیر نمودمی. 

ار رفته در ساخت سقف استادیوم، سیستم بالشتکی آن است، شاید منحصر به فردترین پوشش به ک

 .گیرداین سیستم در فضای خالی بین دو پوسته سقف قرار می

این بالشتک به منظور تنظیم میزان جریان باد، هوا و نور خورشید طراحی و تعبیه شده است، و با 

 .کم و زیاد کردن فاصله دو پوسته از یکدیگر عمل خواهد کرد

اسکیدمور، اوینگز و مریل( با ) S.O.M مسافربری فرودگاه جده که در دفتر معماریپایانه 

استفاده از نبوغ فضلورخان که در این هنگام خود در این دفتر شریک و یکی از مدیران بود، طرحی 

برای پایانه فرودگاه حجاج داد که در آن به استادی و زیبایی تمام از سیستم کششی در انطباق با 

خانه خدا دارند محیطی عربستان و نیازهایی که زائرین در بدو ورود به منظور زیارت وضعیت

 .استفاده شود

جده بندرعظیمی است که قسمت اعظم زائرین خانه خدا با هواپیما از طریق آن وارد عربستان 

 .شوند تا بعد به زیارت خانه خدا توفیق یابندمی

فرودگاه جده که به ظرفیت مسافر در مواقع و فصول  ورود شمار بسیاری از زائران در مدتی به

ای از تشریفات ورود )کنترل آورد، به طوری که پارهعادی ساخته شده مشکل عظیمی پیش می

گرفت گذرنامه و بازرسی گمرکی( در خارج از محوطه فرودگاه و در محیط بدون سرپناه صورت می

تر از چادر نبود که ید آمد و هیچ چیز مناسببه همین دلیل لزوم ایجاد سرپناهی برای حجاج پد

مناسب با اقلیم عربستان و در هماهنگی با نماد زندگی در این کشور و در عین حال پاسخگوی 

 .نیازی که به علت کثرت زائرین پدید آمده بود باشد

 .واحد برپا شد 10چادر در  210مجموعاً 
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های ترین سیستمولی با استفاده از پیشرفته چادرها از نظر کلی شباهت به چادرهای سنتی داشتند

 .اندتجزیه و تحلیل سازه محاسبه و ساخته شده

هایی تنومند که قطر هر پایه در های پوالدی ضخیمی از پایههر چادر از چهار جانب با سیم

 .شودسانتیمتر است آویخته می 40متر و  2ترین نقطه پایین

پوشاند که نور شدید صحرا را ه تفلون سپید آن را میجنس چادرها فایبرگالس است و یک ورق

 .کندمنعکس می

تواند همزمان مورد استفاده متر مربع دارد و هر واحد می 2100هر چادر مساحتی نزدیک به 

 .هواپیما قرار گیرد 2مسافران 

و هکتار دارد  40واحد بر روی هم فضایی در حدود  10و تمام  138*320ابعاد هریک از چادرها 

 .گیرددر هر دوره از مراسم حج مورد استفاده یک میلیون نفر زائر قرار می

 .بیلیون دالر بود 4سابقه ایی که برای ساخت این پایانه در نظر گرفتند رقم بیبودجه

ی ترن در جنوب فرانسه قرار دارد که متری( روی دره 338فوت ) 125/1پل میلو به ارتفاع 

 .شودحسوب میبزرگترین پل کابلی جهان م

 .کنی در پروازیگویند رانندگی بر روی این پل مثل آن است که احساس میبه طوری که می

به  2004ساخت این پل که قدری بلندتر از برج ایفل است سه سال به طول انجامید و در سال 

کشد، ر میی زیر خود به تصویروی عموم باز شد، در حالی که این پل مناظر بسیار زیبایی را از دره

آید دیگر مسیر مناسبی برای آنان که قلبشان ضعیف است نخواهد بود، به همین که به پایین می

 متری( و  336فوتی ) 122/1متر( با طاق تکی در  420/2فوت ) 071/8طور کل طول این پل 
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گیز متر( است، به طور خالصه این پل بسیار احساس بران 266فوت ) 886حداکثر ارتفاع از زیر آن 

 .باشدهم بر روی کاغذ و هم در حیات واقعی می

 .تن مسقف شده است 36000اسکلت فلزی به وزن  7دکل پل با 

های تن به اسکلت 700متر( و به وزن  88فوت ) 292یکسری از هفت تیرک، هر یک به بلندی 

 .اندفلزی مربوط پیوسته

ند که در کنار یکدیگر تکرار شده های هندسی منظمی هستهای فضایی یا سازه فضاکار شکلسازه

آورند به ای مستحکم و یکپارچه با ساختاری سه بعدی به وجود میو با اتصال مکرر این اجزا شبکه

 .های سه بعدی هستندها نمونه کاملی از سازهاین نوع شبکه توان گفتای که میگونه

شوند که ماهیتًا دارای رفتار و می ها اطالقهای فضاکار به آن دسته از سازهبه عبارت دیگر، سازه

تأثیر باشند، به نحوی که اثر هیچ یک از سه بعد در رفتار سازه تحتعملکرد مسلط سه بعدی می

 .نظر کردن نیستهای وارده قابل صرفکنش

ای در سه شوند که مسیر انتقال بارها را از طریق عناصر سازهها به طریقی پیکربندی میاین سازه

 .ن نمایندبعد تأمی

های فضایی به دلیل پخش نیرو در جهات مختلف از استحکام توام با سبکی برخوردار بوده به سازه

باشد ساختگی دارای سرعت ساخت و نصب قابل توجهی میحداکثر از سیستم پیش علت استفاده

ز سازی نوین در جهان کنونی به دنبال به کارگیری گسترده او از همین رو، صنعت ساختمان

 .های سبک در سطوح مختلف صنعتی، مسکونی و تجاری استسازه

 های پایداردیگر کاربردهای سقف های فضایی نسبت به سازه: 

 .شودهایی که در مناطق با مقاومت کم زمین بنا میاستفاده از سازه فضایی در کف ساختمان

https://ostovarsazan.com/%d8%b3%d9%82%d9%81-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b6%d8%a7%db%8c%db%8c/


 

باشد و بدین ساختمان می های گسترده در زیرهای با مقاومت کم، احتیاج به فونداسیوندر زمین

های فضایی در کف ساختمان نیز استفاده کرد که در این توان به عنوان جایگزین، شبکهلحاظ می

 :باشدمورد دارای مزایای زیر می

 توزیع نیروی ساختمان در سطح زیاد و کم کردن فشار وارده به زمین 

 جلوگیری از انتقال رطوبت به کف ساختمان در مناطق مرطوب 

 های تأسیساتییجاد فضای مناسب جهت عبور لولها 

 برخورداری از قیمت مناسب، به علت تشابه با سقف سازه فضایی 

 : مزایای سقف های فضایی )سازه فضایی(

 عدم محدودیت دهانه 

 وزن کم و ایمنی بسیار باال 

 های سازهگاهعدم ضرورت نظم تکیه 

 امکان نصب جرثقیل بر روی سازه فضاکار 

 تکنیک برتر دارا بودن 

 عدم انهدام ناگهانی 

 سوزیمقاومت باال در برابر زلزله و آتش 

 دارای صرفه اقتصادی 

 :ای در سقف های فضاییالف( مزایای سازه
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هایی های فضاکار، برای پوشش کلیه مکانهای فضایی سازهعدم محدودیت دهانه در سازه -1الف( 

آل بوده و به بیان دیگر میانی دارند، ایده هایگاهکه به نحوی محدودیت اجرای ستون و تکیه

 .مترادف است(( های بدون ستونسالن)) های فضایی یا فضاکار با عبارتسازه

های ظاهری و های فضاکار، از نظر جلوههایی با استفاده از سازهخصوصًا که اجرای چنین محل

فضایی در مقایسه با سایر های ای، موقعیت و برتری منحصر به فردی را برای سازهنکات سازه

 .آوردهای جایگزین یا مشابه به وجود میسازه

هایی که به دلیل وجود های فضاکار در کلیه مکانها در سازهگاهعدم ضرورت نظم تکیه -2الف( 

ها وجود نداشته و ای با معماری، امکان رعایت نظم و تقارن در انتخاب ستونهای سازهمحدودیت

های فضاکار به توان از سازه فضایی استفاده نمود چرا که در سازههی دارد، میگامحدودیت تکیه

ها انجام شده و لذا رعایت نظم در انتخاب علت رفتار سه بعدی، توزیع تنش در تمام جهت

توان بدون ها ضرورت ندارد و به همین دلیل است که در توسعه شبکه سازه فضایی میگاهتکیه

 .ها را )در صورت لزوم( تغییر دادگاهای وارد شود، محل تکیهزه فضاکار لطمهاینکه به پایداری سا

امکان نصب جرثقیل بر روی سازه فضایی سختی و صلبیت زیاد سازه فضایی، منجر به  -3الف( 

کوچک شدن تغییر شکل سازه تحت بارهای سرویس شده و قابلیت استثنائی برای حمل بارهای 

 .آوردز به وجود میسنگین متمرکز و غیرمتمرک

تر امکان نصب جرثقیل دو پل و حتی جرثقیل تک پل و یک ریلی با استفاده از به بیان ساده

 .های سازه فضایی در هر مسیر دلخواه وجود داردگره

های فضایی(، نمونه کاملی از ها )سازهای این نوع شبکهدارا بودن تکنیک برتر سازه -4الف( 

به طوری که اغلب اعضای سازه در تقسیم و توزیع بار مشارکت دارند و  های سه بعدی بودهسازه

 .باشدهای فضایی میاین ویژگی در این سطح، منحصر به سازه
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 :وزن کم و ایمنی بسیار باال در سقف های فضایی -5الف( 

ه های فضایی به دلیل رفتار سه بعدی، تنش در تمام جهات توزیع شده و به عبارت دیگر بدر سازه

های فضاکار( از ها )سازهدلیل توزیع یکنواخت بار و پخش نیرو در جهات مختلف این سازه

 .باشداستحکام توام با سبکی استثنائی و ایمنی بسیار زیاد برخوردار می

های فضایی از یک سو به دلیل سه بعدی بودن و استفاده بهینه از مصالح در سازه -6الف( 

ا کمترین مصالح امکان فراهم نمودن بیشترین صلبیت و باالترین های فضایی بیکپارچگی سازه

های فضاکار وجود دارد و از سوی دیگر قابلیت استفاده از مصالح در این سطح ایمنی در سازه

ای که در بعد ملی، کمترین مصالح از بین رفته و یا از سیستم از سازه بسیار زیاد بوده به گونه

 .وندشپروسه تولید ملی خارج می

ا توجه به باال بودن های فضاکار بعدم انهدام ناگهانی )درجه هایپر استاتیکی باال( در سازه -7الف( 

های فضایی و مشارکت بیشتر هموندها در تقسیم و توزیع بار، ذخیره درجه نامعینی در سازه

ر به فروپاشی مقاومتی اعضا بیشتر بوده و لذا معموالً حذف یک یا چند المان )خرابی موضعی( منج

 .یا انهدام ناگهانی کل سازه نخواهد شد

 :ترین سازه در حوادث غیرمترقبهسقف های فضایی، مقاوم -8الف( 

های فضاکار به علت یکپارچگی، نیروهای افقی بارهای اتفاقی و نیروهای دینامیکی ناشی از سازه

 و نموده تحمل هاسازه دیگر واعان از بهتر را …سوزی وزلزله، انفجار، حمالت هوایی، طوفان، آتش

 .دارند بیشتری مقاومت

ها و بادبندهای به شرط وجود مقاومت الزم در ستوناین موضوع در موارد تجربی و آزمایشات نیز 

 .مربوطه مورد تأیید قرار گرفته است
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 :ب( مزایای معماری در سقف های فضایی

های فضاکار به لحاظ معماری سازه های فضایی یاهای فضاکار در معماری شکل منتظم سازه

ها، مراکز اجتماعات جذاب، زیبا و با ارزش بوده و از این رو است که بسیاری از معماران در سالن

 جهت موارد از بسیاری در حتی و گذاشته نمایش به نمایان صورت به را فضایی سازه …و

 .نمایندمی استفاده فضاکار هایسازه از ها،نماسازی

های هندسی به ظاهر یکسان و پذیری زیاد به لحاظ معماری با استفاده از شکلنعطافا -2ب( 

های گوناگون معماری های هندسی مطابق با طرحتوان انواع فرمهای فضایی، میتکرار شونده سازه

دلخواه آرشیتکت را طراحی و تولید نمود اشکال متداول  (TASHEH) را خلق نموده و تاشه

های فضاکار به صورت تخت، قوسی، چلیک، گنبدی، چتری، هرمی، سینوسی همعماری در ساز

 .باشدمی …و

های دو الیه سازه عدم نیاز به استفاده از سقف کاذب در سازه فضایی نمای زیبای شبکه -3ب( 

دارد شود، نمای خوشایندی را عرضه میفضاکار که در غالب اشکال هندسی تکرار شونده ظاهر می

 .باشدنمای ظاهری بسیار زیبا و به لحاظ معماری با ارزش میکه از نظر 

 سقف از …ها وهای اجتماعات، مساجد، فرودگاهها در سالنبه همین دلیل بسیاری از آرشیتکت

 .گذارندمی نمایش به را فضایی سازه بدیع نمای و نکرده استفاده کاذب

ر با توجه به قدرت باربری زیاد در ی فضاکاامکان اتصال آویزهای متعدد از سقف سازه -4ب( 

های موجود در فواصل منظم، امکان مانور طراحی برای اتصال های فضایی و تعدد گرهسازه

آویزهای متعدد در هر یک از نقاط دلخواه سازه فضاکار و خلق آثار منحصر به فرد معماری 

 .آورد)داخلی( را فراهم می
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عدم ضرورت نظم )) ر در سازه قبلی با توجه به ویژگیگسترش سازه فضایی با حداقل تغیی -5ب( 

، قابلیت گسترش یا کاهش سطح سازه فضاکار اجرا شده، از هر ((های فضاکارها در سازهگاهتکیه

طرف و به هر شکل با حفظ سازه قبلی و با رعایت نکات طراحی، به سادگی و با حداقل هزینه 

ای در طراحی و العادههای فضایی، امکان فوقبه فرد سازهباشد و این توانایی منحصر پذیر میامکان

نماید و این ویژگی در هیچ یک ها و کارفرمایان فراهم میهای توسعه برای آرشیتکتچیدمان طرح

 .ها وجود ندارداز انواع دیگر سازه

ای مناسب برای نورپردازی وجود نقاط از پیش تعریف شده بر روی سازه فضایی سازه -6ب( 

ها و دیگر منابع نورانی در تمامی سطح ایجاد شده، محیط را های سازه و امکان اتصال نورافکنرهگ

 .سازدجهت نورپردازی و دکوراتیو، بسیار زیبا و مناسب می

های سازه فضایی، محل مناسبی را جهت جویی فضایی فضای موجود بین الیهدارای صرفه -7ب( 

 .سازدحرارتی، برودتی و دیگر تأسیسات ساختمانی فراهم می عبور تأسیسات الکتریکی، مکانیکی،

های ارتباطی و های الزم برای عبور این شبکهگاههای سازه فضاکار، تکیهعالوه بر آن، تعدد گره

تأسیساتی را بدون هیچگونه هزینه اضافی تأمین نموده و این تأسیسات را از حداقل دید برخوردار 

 .سازدمی

های فضاکار برای هر آرشیتکت، یکی از پارامترهای مهم، نی باال در سازهضریب ایم -8ب( 

 .باشدای ایمن، زیبا و پایدار میطراحی مجموعه

ای های منحصر به فرد، از حیث ایمنی نیز با کمتر سازههای فضایی به لحاظ داشتن ویژگیسازه

 .قابل مقایسه است

 :اکار(های فضسایر مزایای سقف های فضایی )سازه (ج
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های فضاکار به دلیل امکان استفاده حداکثر از سیستم سرعت باال در تولید و اجرای سازه -1ج( 

های فضایی و همچنین با توجه به امکان به سازی، اجزای سازه در تولید سازهساختگی و انبوهپیش

ی در تولید و ها از سرعت بسیار باالیهای متعدد در زمان بافت و نصب، این سازهکارگیری روش

 .باشنداجرا برخوردار می

های ساختمان و سازه مالحظه شده که پس از آماده شدن نقشهتا حدی که در بسیاری از موارد 

سازه فضایی قبل از تکمیل عملیات اجرای فونداسیون، تولید شده و آماده حمل به محل پروژه 

 .بوده است

ای بودن کلیه های فضایی پیچ و مهرهی سازهکنترل کیفیت باال به دلیل تولید صنعت -2( ج

ای قطعات های فضایی، عدم نیاز به جوشکاری در محل پروژه و ساخت کارخانهاتصاالت در سازه

تر نموده و ساخته، کنترل کیفیت در حین تولید و پس از تولید را دقیقسازه به صورت پیش

 .ورد نظر خواهد شدموجب افزایش کیفیت و دقت بسیار باالیی در کل سازه م

های مختلف امکان نصب هر نوع پوشش بر روی سازه فضایی، قابلیت اجرای کلیه پوشش -3ج( 

باشد که از های این سازه میهای فضاکار از دیگر ویژگی)که تا کنون وارد بازار شده( بر روی سازه

 :توان به موارد زیر اشاره نمودجمله آنها می

 کربناتپلی ورق – شیشه) اسپایدر –ن( شادوالی  -سینوسی) وانیزهگال ورق  –ساندویچ پانل 

 …و دال بتنی - (PVC UPVC ) – نواری پانل – فایبرگالس –( فشرده – دوجداره)

های فضایی، اقتصادی قتصادی یکی از دالیل گسترش روزافزون سازهجویی ادارای صرفه -4ج( 

باشد به طوری که این سیستم در های صنعتی میها در مقایسه با دیگر سازهبودن ساخت این سازه

 ها )تیرورق بوده و بسیار ارزانتر از سایر سیستم ((صرفه اقتصادی مطلق)) های بزرگ دارایدهانه

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%84_%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C
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است که با توجه به سایر  ((صرفه اقتصادی نسبی)) دارای کوچک هایهدهان در و باشدمی( …و

 .نمایدپذیر میها نیز توجیههای فضاکار را در این دهانههای آن، استفاده از سازهمزیت

از سوی دیگر، در کلیه فضاهای ساخته شده با سازه فضاکار، به دلیل زیبایی و جذابیت بصری این 

های کارفرما کمک قف کاذب نبوده و از این لحاظ نیز به کاهش هزینهها نیاز به اجرای سسازه

 .نمایدمی

الزام به استفاده از سقف کاذب  ((به دلیل مالحظات فنی)) در عین حال چنانچه در موارد خاص و

 .دهدهای سازه، هزینه اجرای سقف کاذب را کاهش میباشد تعدد گره

های صنعتی، در موارد متعددی، مقایسه با دیگر سازه های فضایی درهمچنین به دلیل سبکی سازه

ها ها، کمتر شده و از این جهت نیز به کاهش کل هزینههزینه اجرای فونداسیون در اینگونه سازه

 .نمایدکمک مؤثری می

های فضایی مشابهت واحدهای از پیش بندی و حمل و نقل ارزان سازهسهولت در بسته -5ج( 

بندی و فضاکار و نوع قرارگیری آنها در کنار یکدیگر، موجب گردیده تا بستههای ساخته شده سازه

ای ناچیز بارگیری مصالح مربوط به مساحتی زیاد در حجمی کم و به سادگی میسر شده و با هزینه

 .های مشابه( به هر نقطه و با هر شرایط آب و هوایی منتقل گردد)در مقایسه با سازه

های آمیزی الکترواستاتیکی با توجه به ویژگی ابعادی المانو رنگ سند بالست امکان -6ج( 

های محافظ بر روی بالست، سندبالست و اجرای انواع پوششهای فضایی و امکان شاتسازه

های فضاکار نگ الکترواستاتیک پودری و آبکاری، به عنوان مزیتی دیگر برای سازهقطعات نظیر ر

 .ها( مطرح است)در مقایسه با سایر سازه

ها، ممکن است تفاوت اندکی پذیری سریع سرمایه علیرغم آن که در برخی از دهانهبرگشت -7ج( 

 های مشابه وجود داشته باشد، زهگذاری براساس استفاده از سازه فضایی یا سایر سادر حجم سرمایه

https://ostovarsazan.com/%d8%b3%d9%86%d8%af-%d8%a8%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa/
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های فضاکار، براساس گذاری بر روی سازههای به وجود آمده ناشی از سرمایهاما با توجه به ویژگی

 :تر خواهد شد مانندنوع کاربری روند )جریان( بازگشت سرمایه سریع

 های تولیداستفاده از سقف های فضایی در سالن: 

کار و سالن تولید، از طریق صنعتی، زیبایی و مدرن بودن محیطبراساس اصول حاکم بر روانشناسی 

افزایش راندمان و کارایی پرسنل، سودآوری مجموعه را افزایش داده و جریان درآمدی بیشتری به 

 .نمایدتر میپذیری سرمایه را سریعوجود آورده و برگشت

 راییهای اجتماعات و تاالرهای پذیاستفاده از سقف های فضایی در سالن: 

استفاده از سازه فضایی در همان ابتدا و هزینه اجرای سقف کاذب را حذف کرده و عالوه بر آن 

وری شده و های ظاهری سازه در طول زمان، منجر به امکان افزایش بهرهها و زیباییجذابیت

 .آوردمندی بیشتر درآمدی را فراهم میبالطبع بهره

ها، در همان ابتدا منجر به حذف های فرودگاهی و پایانههای فضایی در سالناستفاده از سازه

گذاری را به شدت و به طور های اجرای فونداسیون و ستونهای متعدد شده و هزینهستون

 .دهدچشمگیر کاهش می

های ها، منجر به کاهش هزینهعالوه بر آن زیبایی محیط و تشویق مسافرین در استفاده از آن پایانه

 .افزایش جریان درآمدی خواهد شد گذاری وسرمایه

از همین رو است که در دو دهه اخیر، هیچ سالن فرودگاهی ساخته نشده مگر آن که جریان 

 .درآمدی خواهد شد

از همین رو است که در دو دهه اخیر، هیچ سالن فرودگاهی ساخته نشده مگر آنکه از سازه فضایی 

 .در آن استفاده شود
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ضایی با ضخامت دلخواه در برخی موارد، کارفرمایان از یک سو تمایل امکان تولید سازه ف -8ج( 

های ناشی از قوانین شهری و یا به استفاده از سازه فضایی داشته و از سوی دیگر محدودیت

 .نمایدهای فضاکار میهای معماری، آنان را ملزم به رعایت ضخامت خاصی از سازهطرح

𝑙√2/2 با توجه به وجود رابطه = 𝑡 که در آن L طول المان و t  ضخامت سقف سازه فضایی

ها و طراحی سازه فضایی با ضخامت دلخواه کارفرمایان باشد، به سادگی امکان تغییر طول المانمی

 .ها وجود داردو آرشیتکت

امکان اجرای سازه فضایی در هر شرایط آب و هوایی با توجه به تولید تمام قطعات و  -9ج( 

ها و عدم نیاز به رخانه سازنده و سرعت نسبتاً زیاد بافت این سازههای سازه فضایی در کاالمان

های فضاکار در هر منطقه و هر شرایط های گسترده به هنگام نصب، لذا اجرای سازهتجهیز کارگاه

 .باشدپذیر میآب و هوایی امکان

 :امکان همزمانی اجرای سقف های فضایی با عملیات ساختمانی دیگر -10ج( 

های فضاکار، در صورت لزوم امکان هم های مختلف بافت و نصب سازهبه وجود روشبا عنایت 

های فضایی با سایر عملیات ساختمانی به سادگی و بدون ایجاد ممانعت یا زمانی اجرای سازه

 .مزاحمت برای یکدیگر، وجود دارد

ه فضایی آوری سازه فضایی و نصب مجدد در محلی دیگر اتصاالت و قطعات سازجمع -11ج( 

براساس پیچ و مهره بوده و لذا سازه فضایی اجرا شده، قابلیت دمونتاژ کامل از یک محل و مونتاژ 

 .آن در محل دیگر به همان شکل یا شکلی دیگر تنها با تغییرات جزئی در قطعات سازه وجود دارد

 انواع اتصاالت سقف های فضایی: 

 (KK) های کروی توپراز مجموعه گره (Mero) مرو -1
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باشد، اولین می (Nodular systems) ساناین سیستم که زیرمجموعه سیستم پیونده گوی

 .طراحی و به صورت تجاری عرضه شده است 1942بار توسط شرکت مرو آلمان در سال 

های فضاکار، به است که نقش اصلی آن در سازه CK45 این سیستم شامل کره فوالدی از جنس

 .باشدبین اعضا متصل شونده به آن پیونده )گوی( می هم پیوستن اعضا و انتقال

ای بوده و محورهای مرکزی آنها سان(، اعضا به شکل لولههای گویدر این سیستم )و اکثر سیستم

ها به طور مجزا در کارخانه تولید شده و سپس نماید، که این اعضا و پیوندهاز مرکز پیونده عبور می

 .شودها، شبکه سازه فضایی برپا میبه پیوندهدر محل پروژه با اتصال اعضا 

ای تولید شده در کارخانه شرکت فضاسازه نقش جهان، از نوع سیستم اتصال سیستم اتصال پیونده

 .باشدآلمانی می MERO سان نوعهای گویپیونده

 ایاجزای سیستم پیونده: 

به صورت کره  CK45 والدکاری و از فباشد که به روش کوبنگوی یک کره فوالدی توپر می -1

 .شودکامل یا چند وجهی تولید شده و جهت ارتباط بین اعضای سه بعدی استفاده می

شان در یک موقعیت ثابت قرار شوند که خود و اعضای مربوطهها باعث میدر سازه فضایی، گوی

 .شوندبگیرند و باعث ایجاد تعاون بین نیروهای اعضای سازه می

ها که دارای سطح باشند که عضوهای سازه بر روی این سوراخهایی میها دارای سوراخگوی

 .شوندباشند قرار گرفته و پیچ میکاری شده میماشین

ای یا مخروطی و قسمتی به صورت های ویژه سر ستون، قسمتی از آن به صورت استوانهدر گوی

 .باشندکره( میکروی )نیم
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 بشقابک: 

تولید شده و در محل اتصال  ST52 یا ST37 از جنس کاری وخروطی که به روش کوبنم

 .گرددالمان به گوی از این قطعه مخروطی شکل فوالدی استفاده می

 .باشدشود دارای دو نوع رفتار )کششی و فشاری( میاین قطعه مخروطی که به لوله جوش می

 لوله: 

ته و در انتهای آن به باشد که جهت تحمل نیروهای محوری به کار رفعضو دیگر سازه، لوله می

 .شودسازد، جوش میپذیر میوسیله دو قطعه مخروطی که اتصال آن را با سایر قطعات امکان

 پیچ: 

 .شوندباشد و در سایزهای متفاوتی استفاده میمی 9/10یا  8/8ها همگی خشکه، از کالس پیچ

 .شودمی ها یک اتصال جداشدنی بوده و جهت انتقال نیرو از آنها کمک گرفتهپیچ

 اسلیو: 

 .شودها در داخل گوی استفاده میای مشابه با شکل مهره است که جهت محکم نمودن پیچقطعه

ای داشته و به همین لحاظ باید جنس آنها از های فشاری، رفتار سازهعالوه بر آن، اسلیوها در المان

 (نامه آیین …باشد )بند CK گروه
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  (CATRUS): کاتروس -2

باشد اولین بار در ای میپیچ و مهرههای تککه از مجموعه گره (Catrus) تروسسیستم کا

 .اسکاتلند ابداع گردید

 12تا  5های بین در سیستم کاتروس همه اعضا از لوله یا پروفیل تشکیل شده و معمواًل برای دهانه

مرو نیاز است به  شود در این سیستم به اعضا اتصالی کمتری در مقایسه با سیستممتر استفاده می

 .ها برخوردار استتر در مقایسه با سایر سیستمهمین لحاظ در شرایط مشابه از قیمت مناسب

ای هستند که در هر انتها پانچ و خم شده و در این سیستم، اعضای مهاری جان، مقاطع لوله

مناسب  های متناسب با ابعاد شبکه خرپای فضایی تولید شده و در نقاطاعضای اصلی در طول

 .شوندمتصل می
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در این سیستم، برخی اعضا )خصوصًا اعضای الیه میانی( مرکز مقطع عضو به طور مستقیم از مرکز 

شود و لذا این سیستم گره عبور ننموده و منجر به ایجاد ممان خمشی جزئی در این عضوها می

 .گرددهای بزرگ توصیه نمیبرای دهانه

 
 :(تک واحدی – عه اتصاالت منشوری )هرمیاز مجمو (UNIBAT) یونی بت -3

این سیستم که برای اولین بار در انگلستان ابداع شده از واحدهای هرمی تکرار شونده تشکیل شده 

های استاندارد این سیستم را در الیه های صلب مدولهای معکوس با قاببه طوری که این هرم

های فوالدی با مقاومت کششی باال به اده از پیچها با استففوقانی و میانی تشکیل داده و در گوشه

 .شوندیکدیگر متصل می

ها تشکیل دهنده شبکه برای اطمینان از درستی ابعاد و کیفیت جوش جداگانه در کارخانه این هرم

گردد هر واحد از تولید شده و با اتصال آنها به یکدیگر در محل پروژه شبکه سازه فضایی احداث می

انی )قاب مربعی در قاعده هرم( چهار عضو جان )مهاری( و پنج قطعه پیوندهای )به چهار عنصر فوق

 تر برای کاری( در چهارگوشه هرم و رأس آن تشکیل شده که در آنها مقاطع قویصورت کوبن
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شود به کار های سازه فضایی ظاهر میتری که در اطراف ستونتطابق با نیروهای برشی بزرگ

 .شودیک شبکه لوزی روی مربع ایجاد می UNIBAT با سیستم روند پس از مونتاژمی

 
 

 :های فضایینوع اتصال )گره( سازه 23 معرفی نام

 سیستم مرو KK  -(MERO)  

 اوروناسئو (ORONA SEO)  

  زد – تی -آر –او ORTZ  

 اسفروبات فرانسه (SPHEROBAT)  

 ان اس تراس ژاپن (N.S. TRUSS)  
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 تیوبال هلند (TUBALL)  

 تانوربیک انگلسا (ORBIK)  

 ای دی سی فرانسه (S.D.C)  

 اوکتا پلیت المان (OCTA PLATE)  

 وسترات استرالیا (VESTRUT)  

 نودوس انگلستان (NODUS)  

 :ایپیچ و مهرههای تکب( گره

  اسکاتلند –کاتروس (CATRUSS)  

 کاندرهارلی )تحت لیسانس استرالیا (CANDER HARLEY)  

 مای اسکای (MAI SKY)  

 (:ی )هرمیج( اتصاالت منشور

  1962یونی بات 

 )اسپیس گرید )بر پایه یونی بت 

  1950 انگلستان –اسپیس دک 

  1987دک اسپیس 

  انگلستان – 1978کیوبیک اسپیس 
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  هلند – اسپن مودا: )صفحات) هاورقه –د MODASPAN  

 تراس اوکتت: گره بدون – ه OCTET TRUSS  

  کانادا – تیکتریود: ایاستوانه –و TRIODETIC  

 :های معماری سقف های فضایی )سازه فضاکار(انواع فرم

پذیر های فضاکار امکان خلق فضاهای زیبا متنوع و پیچیده به سادگی امکانبا توجه به توانایی سازه

 .شوداست که در اینجا )این قسمت( به معرفی چند فرم متداول پرداخته می

های با بندی از دستکی الیه زمین کاماًل صاف بوده و برای شیبدر این فرم معمار :تخت -1

توان از این های وسیع میشود در این فرم از معماری و برای دهانههای متفاوت استفاده میطول

 .نوع سازه در چندین الیه استفاده نمود

 
و با تغییر ارتفاع  در این نوع معماری سازه فضاکار به صورت کامالً تخت مونتاژ شده :شیبدار -2

شود اگرچه برای شیب دو طرفه نیازی به تغییر طرفه برای سقف ایجاد می ها شیب یکستون

 .باشدها نمیارتفاع ستون
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شود که پس ای طراحی و تولید میدر این نوع معماری سازه فضایی به گونه (:قوسی )چلیک -3

 .باشداز دایره می از اجرا نمای بیرونی و داخلی سازه به صورت کمانی

 .تواند بصورت چلیک کامل یا چلیک ناقص باشدفرم قوسی می

 
های بزرگ و های فضاکار اغلب در نورگیرهای ساختماناین نوع معماری از سازه :گنبدی -4

های های بزرگ( و بدون استفاده از ستونمسقف نمودن فضاهای بسیار وسیع )مانند ورزشگاه

 .گیردرار میمیانی مورد استفاده ق

مرغی کره )کروی( و نیم تخماین فرم معماری در نمای کلی )شکل ظاهری( به دو دسته نیم

( …ای، پیازی، فرازشی، شوند و از نظر نوع بافت به بیش از ده نوع )دندهبندی می)بیضوی( تقسیم

 .باشندمی تفکیک قابل

 

 

https://ostovarsazan.com/%d8%b3%d9%82%d9%81-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b6%d8%a7%db%8c%db%8c/


 
 

 
گردد هرم کامل یا هرم ناقص اجرا می های فضاکار به صورتاین نوع معماری از سازه :هرمی -5

 .باشدهای تجاری و مسکونی میو بیشترین کاربرد آن در نماسازی شهری و نورگیر مجتمع

 
های فضایی تولید و اجرای هر فرم با توجه به قابلیت سازه :هاهای خاص و سایر فرممعماری -6

 .تپذیر اسها امکاندلخواه معماری با استفاده از این سازه

 …اسبی وای )دودکشی(، زیناز جمله فرم موجی، یو شکل، کره کامل، استوانه
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 )مونتاژ و نصب سقف های فضایی )سازه فضایی: 

 :شودهای فضاکار استفاده میروش ذیل در مونتاژ و نصب سازه 4معموالً یکی از 

با استفاده از جرثقیل و مونتاژ کامل سازه بر روی تراز زمین و نصب کل سقف )به صورت یکجا(  -1

از مزایای این روش سرعت بسیار زیاد  (HEAVY LIFTING) های مستقر در بین سازهیا جک

 .باشددر بافت و نصب سازه فضایی می

ها به یکدیگر مشخص و پس از آن مونتاژ بلوک ایهبلوک هایی از سازه در غالبمونتاژ بخش -2

در ارتفاع و به کمک جرثقیل این روش در مقایسه با روش قبل از سرعت کمتری برخوردار است و 

 .باشدهای خاص مربوط به خود را دارا میهای معماری محدودیتدر برخی از فرم

 (:ای )عنکبوتیمونتاژ پنجه -3

شود معمواًل قطعات عنکبوتی کوچک که از تعداد ت درجا محسوب میدر این روش که از انواع باف

المان( و یک گره )گوی( تشکیل شده و در سطح زمین با  5تا  3ای )معموالً بین کمی اعضای لوله

های نسبتاً سبک( یکدیگر مونتاژ شده و به موقعیت خود در ارتفاع )با چرخ و قرقره یا جرثقیل

عنکبوتی در ارتفاع مورد نظر به بخش نصب شده قبلی شبکه  منتقل شده و سپس این قسمت

 .شودسازه فضاکار )سقف اصلی( متصل می
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در حین انجام عملیات مونتاژ به منظور محدود کردن تغییر شکل شبکه فضایی کامل نشده در  -4

های از پیش تعیین شده و تحت های موقت در سطوح و موقعیتطول محور اصلی مجموعه شمع

های گاهمرده نصب شده و پس از تکمیل عملیات مونتاژ به منظور انتقال کامل بارها به تکیهبار 

 .های موقت به تدریج برداشته شده تا سقف تغییر شکل طبیعی خود را داشته باشداصلی شمع

 :سقف های فضایی از لحاظ ساختار

 های دو الیهشبکه: 

 .روندهای فضاکار به شمار میین انواع سازهترهای دو الیه یکی از مهمترین و متداولشبکه

ها از دو صفحه عناصر که این دو صفحه که با یکدیگر موازی و توسط عناصر میانی به این نوع سازه

 .اند تشکیل شده استیکدیگر متصل

 های سه الیهشبکه: 

یک از  اند که هرهای سه الیه از دو صفحه باال و پایین و یک صفحه میانی تشکیل شدهشبکه

 .اندصفحات باال و پایین توسط اعضای میانی به صفحه میانی متصل

روند که سازه دارای دهانه خیلی بزرگی باشد و ارتفاع شبکه دو ها در مواقعی به کار میاین شبکه

 .الیه جوابگوی قیود آن نباشد

 دانشگاه – هرانت جمعه نماز تهران، –ایستگاه راه آهن جمهوری اسالمی ایران  :به عنوان مثال

 تهران

 های چلیکیسازه: 

 .شودهای چلیکی نامیده میای در یک جهت دارای انحناء باشد سازهاگر شبکه
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 .شونداین بیشتر برای پوشش سطوح مستطیلی شکل به کار برده می

 های گنبدیسازه: 

 .شودای در دو جهت دارای انحناء باشد، سازه گنبدی نامیده میدر صورتی که شبکه

در ساخت گنبدها سعی بر آن است که اعضا دارای یک اندازه باشد اما به هر حال تعداد انواع اعضا 

 .زیاد خواهد بود

برای ایجاد ساختار گنبدی کافی است یک شبکه را )به هر شکل دلخواه( روی یک کره تصویر 

 .نمود

 های تاشوسازه: 

هایی است رند و کاربرد عمده آنها در مکانها مثل چتر قابلیت جمع شدن و انتقال دااین نوع سازه

 .پذیر نباشدها امکانهای جوی، مکانی، زمانی و مصالح، ساخت دیگر سازهکه به دلیل محدودیت

زده به ها و مناطق سیل و زلزلهها، نمایشگاهسازه های تاشو بیشتر برای اماکن موقت مانند سیرک

 .رودکار می

 های بادشوسازه: 

شوند و در مواقع تند که از مواد مخصوص الستیکی و یا پالستیکی ساخته میهایی هسسازه

 .شونداستفاده با پمپ، باد می

 اییهای ماهوارهسازه: 

شوند و کاربرد آنها در هایی هستند که به صورت خرپاهای فضایی در ارتفاع ساخته میسازه

 .ی استهای مخابراتای، خطوط انتقال نیرو و برجهای ماهوارهسازه
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 های فضاکارهای پلسازه: 

 .شوندهایی هستند که از خرپاهای مرکب فضایی ساخته میلپ

 .اندهای کابلی در درجه اهمیتهای بزرگ بعد از پلها برای دهانهاین نوع پل

 سقف های فضایی از لحاظ مصالح: 

 :سقف های فضایی فوالدی -1

 .رودکار به شمار میهای فضافوالد پرکاربردترین ماده در ساخت سازه

 .پذیری باالی آن باشدشاید مهمترین علت آن سختی و جوش

های فوالدی و انبوه بودن در اکثر نقاط دنیا به های مفید فوالد، تنوع پروفیلیکی دیگر از ویژگی

 .خصوص در کشورهای صنعتی است

 :سقف های فضایی آلومینیومی -2

 .باشدگرفته است، آلومینیوم می یکی از مصالحی که اکنون مورد توجه قرار

 .توان به سبک بودن آن اشاره نمودهای بارز آلومینیوم میاز مزیت

 .وزن فوالد است 3/1به طوری که وزن آلومینیوم در حدود 

 .همچنین مقاومت خوردگی بیشتری نسبت به فوالد دارد

 .در نهایت آلومینیوم هنوز گرانتر از فوالد است

https://ostovarsazan.com/%d8%b3%d9%82%d9%81-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b6%d8%a7%db%8c%db%8c/


 

 :وبیسقف های فضایی چ -3

 .رفتچوب به عنوان یک ماده اولیه در قرون وسطی جهت پوشش سقف به کار می

ها، یک روش اقتصادی فراروی ساخت این ای جهت ساخت این سازههای ورقهاستفاده از چوب

 .ها قرار دادسازه

 .های ورزشی بسیار متداول استهای مدارس و سالنگنبدهای چوبی در پوشش سالن
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