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 مطالعات سیستم های سازه ای

معموالً سازه ساختمانها از دو نوع مصالح فوالدي و بتن آرمه استفاده مي شود كه مشخصات و مقايسه آنها در 

 .ذيل ارائه شده است

الف. سازه فوالدي داراي سرعت اجراي بيشتر است زيرا هم زمان با اجراي گودبرداري و فونداسيون مي توان  

 فوالدي را نيز انجام داد و تمام طبقات تقريباً هم زمان نصب مي گرددساخت اسكلت 

 ب. در سازه فوالدي امكان تقويت ، اصالح يا توسعه آتي در مقايسه با بتن آرمه بيشتر و سهل تر است 

 ج. در سازه فوالدي ابعاد مقاطع تيرها و ستونها در مقايسه با بتن آرمه كمتر است و فضاي مفيد بزرگتر مي 

 شود 

 د. در سازه فوالدي به دليل سرعت بيشتر اجرا ، برگشت سرمايه و سود بيشتر است

ه. آسيب پذيري سازه هاي فوالدي در خوردگي ، پوسيدگي و آتش سوزي در مقايسه با بتن آرمه بيشتر است  

 و.در سازه فوالدي مبلغ اسكلت در اول ساخت بايد يك مرتبه هزينه گردد

اسكلت فوالدي و بتني در مقاطع مختلف زماني به دليل نوسانات قيمت آهن آالت و  ز. هزينه تمام شده 

سيمان ، متفاوت است ولي معموالً قيمت اسكلت بتني به ميزان كمي ، كمتر از اسكلت فلزي است ولي اين 

 .موضوع به شكل قابل توجه به نحوه كار و طراحي اقتصادي مهندس محاسب سازه نيز مربوط است

 سقفهای متداول ساختمانيانواع 

 سقف تیرچه بلوك 

اين سقف تقريباً متداولترين سقف درايران است و اجزاي آن داراي انواع مختلف به شرح زير است تيرچه :  

  بلوك : سيماني ، سفالي ، يونوليتي ، و بدون بلوك )با قالب ... معمولي ميلگردي ، فلزي ، تيرچه پيش تنيده و

 سقف كامپوزيت 

در اين نوع سقف به فواصل تقريباً يك متر تيرريزي فرعي صورت مي گيرد و روي تيرها يك دال بتن آرمه  

سانتيمتر اجرا مي شود اين نوع سقف به خصوص در اسكلتهاي فلزي به داليل فني داراي  8به ضخامت تقريباً 

 .عملكرد بسيار مناسبتري نسبت به سقفهاي ديگر است

يكپارچگي اين سقف رعايت  اينكه براي بتن و فوالد از تركيبي كه ستندھ اييھفسق كامپوزيت ايھسقف 

شوند شود از برشگير )ناوداني(استفاده مي شود كه اين نبشي با بتن درگيري ايجاد كرده و يكپارچگي درست 
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 لنگر) پوش لنگر به توجه با و اصلي ايھكمپوزيت به علت گيردار بودن تير فرعي ايھمي كند و چون تير

 . ك كندكم مقاومتش به تواند نمي اصلي ايھروي تير بتن( زلزله

صورت مش ساخته شده  به كه ستندھحرارتي  اييھميلگرد دارند قرار كامپوزيت سقف روي كه اييھميلگرد

 ترك مانع فرعي ايھباعث يكپارچه شدن بتن و درگيري با سقف كامپوزيت مي شود وبا جوش دادن به تير

 شود مي بتن خوردن

ريزي نايلون باعث راحت  بتن اتمام از بعد و شود مي استفاده كوبي تخته از معموال اھقالب بندي اين سقف . 

استفاده مي شود كه به علت محكم نبودن بايد شمع  يونوليت از موارد برخي در و شود مي اھجدا شدن تخته 

ونوليت زير سقف مي ماند و ما نمي توانيم كوبي كنند و مشكالت اجرايي بيشتري دارد و دليل ديگر اينكه ي

وله تاسيساتي استفاده ل عبور براي ستندھ زنبوري معموال اھآن فرعي ايھاز فضاي زير سقف كامپوزيت كه تير 

 .كنيم در ضمن عايق خوبي براي حرارت باال نيست

 عرشه فلزی سقف

متر است )ولي با سايز بزرگتر نسبت به كامپوزيت معمولي(  2/5در اين نوع سقف فواصل تيرهاي فرعي تقريباً  

هزينه اين نوع  .و به جاي قالب از ورقهاي ذوزنقه اي استفاده مي شود كه جزء مصالح مصرفي قرار مي گيرد

ت بيشتر اجرا و همزماني بتن ريزي سقف معموالً قدري از كامپوزيت معمولي بيشتر است ولي مزيت آن سرع

اين نوع سقف در اصل، مخصوص ساختمانهاي اسكلت فلزي ميباشد ولي در  .چند سقف مي باشد

ساختمانهاي اسكلت بتني نيز با اتخاذ تدابيري قابل اجرا ميباشد. استفاده از اين نوع سقف در پروژههايي كه 

عقب افتاده است و نياز به اتمام كار در بازه زماني كوتاه است يا پيمانكار به داليلي از برنامه زماني اراهه شده 

 .درجاهايي كه نياز به سرعت انجام كار ميباشد، بعنوان يكي از بهترين گزينههاي اصلي مورد توجه قرار ميگيرد

 : استفاده نمودفوالدی مواردی كه میتوان از سقف عرشه 

 هاي صنعتي پيش ساخته سبك مانند در سازه.جملهمختلف ازراي استفاده در سازههاي بفوالدي سقف عرشه  

LGS  ،PBS ،CSF وLSF  براي سازههاي اسكلت فلزي سبك و سنگين (مدرن، . با صفحات سيماني سبك

براي سازههاي اسكلت بتني با حذف قالب بندي، تيرچه، بلوك و كم كردن . سنتي، صنعتي و نيمه صنعتي

 .ده قرار گيردحجم بتن سقف ميتواند مورد استفا

 الدیمزايای سقف عرشه فو

 اجرا  اليسرعت با - 
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 درصد صرفه جويي در مصرف فوالد اسكلت سازه 91تا  21كاهش تيرهاي فرعي به حداقل  --

 كاهش وزن سقف، اسكلت، فونداسيون و در نهايت كاهش وزن سازه-

كيلو گرم بر متر مربع ميباشد؛ اين  201سانتيمتر حجم بتن رويه  8توجه شود وزن بار مرده اين پروفيل با -

كيلو گرم و سقفهاي تيرچه بلوك  251درحالي است كه وزن سقف كامپوزيت سنتي با همين خصوصيات فني 

درصد سبكتر از سقفهاي تيرچه  41بنابراين استفاده از اين سقف موجب مي شود كه  .كيلوگرم ميباشد 901

 .سنتي باشد درصد سبكتر از سقف هاي كامپوزيت 22بلوك و 

 درصد صرفه جويي در مصرف بتن سقف 21تا 15-

 امكان اجرا و عمليات بتن ريزي كليه سقفهاي ساختمان بصورت هم زمان-

 عبور آسان وسالم تاسيسات از زير سقف وهمچنين تعمير وتعويض بسيار راحت جاهاي آسيب ديده --

 كاهش قابل توجه هزينههاي جاري كارگاه-

درصد در مصرف ميلگرد صرفه جويي  51تا  01كششي سقف توسط ورق كه موجب ميشود تأمين ميلگرد -

 .شود

 يجاد يك سكوي فوالدي با ايمني باال در زمان اجراي سقف-

 كاهش ضخامت سقف و در نتيجه افزايش ارتفاع مفيد در طبقات-

 يجادسطح يكنواخت در زير سقف-

 وكاربري انعطاف پذيري با هر نوع طراحي از لحاظ معماري-

 امكان اجرا بر روي هر نوع سازه فلزي-

 عدم نياز به شمع گذاري و استفاده از چهار تراش-

 قابليت اجرا در انواع شرايط محيطي و آب و هوايي-

 حذف عمليات كفراژبندي و دكفراژ-

 هاي معماري اجراي بدون مانع داكتها و رايزاها منطبق با نقشه -

 فضا براي دپو و نگهداريحمل آسان و نياز به حداقل  -
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  دال بتني

اين نوع سقف داراي انواع مختلف است از قبيل دال تخت ، دال قارچي ، دال مجوف ، دال پيش تنيده يا پس 

كشيده و ...اين نوع سقفها براي اسكلتهاي بتني بيشتر توصيه مي گردد و معموالً هزينه اجراي آن از سقفهاي 

 .ديگر بيشتر است

 وافلدال بتني 

اين قالب به عنوان يك قالب غيرماندگار سقف محسوب مي شود. يعني پس از بتن ريزي سقف، از بتن جدا 

شده و امكان استفاده مجدد از قالب در سقف هاي بعدي يا پروژه هاي بعدي را دارا مي باشد و پس از اتمام 

ي را مي توان از ساختمان حذف عمر مفيد آن قابل بازيافت است. با اين خصوصيت، تمامي بلوك هاي سقف

كرد و اين عالوه بر حفظ منابع ملي به استحكام، سبك سازي و ايمني بيشتر ساختمان در زمان وقوع زلزله 

كمك خواهد كرد. با توجه به شكل قالب تمامي تيرچه هاي پيش ساخته به همراه مشكالت نصب آنها در 

از نظر فني بسيار بهتر و راحت تر اجرا مي شود. سقف حذف خواهد شد و به دليل اجراي تيرچه درجا 

همچنين به دليل استحكام قالب هنگام اجراي سقف، نيروهاي اجرايي به راحتي مي توانند بر روي قالب تردد 

داشته باشند بدون آنكه نگران شكستن قالب يا در رفتن آن از محل باشند و اين به امنيت جان كارگران كمك 

  .زيادي خواهد كرد

از خصوصيات ديگر اين نوع سقف اجراي آسان آن توسط نيروهاي اجرايي مي باشد. با توجه به عمده ي 

ساخت و ساز كشور جهت زير سازي سقف مي توان از وسايل معمول اجراي سقف مثل چهار تراش، قوطي 

يرچه بلوك فلزي، لوله داربست و جك هاي معمول سقف استفاده كرد. اجراي اين سقف بسيار مشابه سقف ت

 .بوده و نياز به نيروهاي تخصصي با آموزش هاي ويژه ندارد

زير سازي اين نوع سقف تقريبا شبيه سقف هاي تيرچه بلوك بوده و مي توان با لوازم معمول موجود در 

كارگاههاي ساختماني از قبيل: چوب و چهار تراش، قوطي فلزي، لوله داربست و لوازم مشابه ديگر استفاده 

 .كرد

ه دليل طراحي خاص قالب، تيرچه به صورت درجا اجرا مي گردد. با اين روش تمامي مشكالت ساخت ب

تيرچه و حمل آن نيز حذف ميشود. با توجه به عدم محدوديت در طراحي تيرچه، با اين روش مي توان تيرچه 

يلوگرم بر متر ك51هاي دوبل را حذف كرد كه اين امر سبب ميشود به دليل كاهش وزن بتن، وزن سقف تا 

 .مربع كاهش يابد
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ميتوان اعمال  "گرين وافل"سانتي متر) در سقف 12درصورت نياز به افزايش جان تيرچه به هر مقدار(مثال 

 كرد كه اين امر به سبك سازي سازه كمك زيادي خواهد كرد

بستن آرماتور از محاسن ديگر اجراي تيرچه درجا، عدم نياز به جابجايي خاموت در تيرهاي اصلي هنگام 

تيرچه است. در اجراي تيرچه درجا پيوستگي بتن و صلبيت سقف به خوبي رعايت ميگردد كه اين امر موجب 

كاهش لرزش سقف در زمان بهره برداري ميگردد. همچنين مي توان نظارت و كنترل دقيق بر سايز آرماتور و 

 آرايش آن تا زمان قبل از بتن ريزي انجام گيرد

 سقف كرومیت  

درسقف كروميت از تيرچه هاي فوالدي با جان باز در تركيب با بتن استفاده مي شود.براي پر كردن فضاي  

خالي بين تيرچه ها از قالب هاي ثابت مانند بلوك هاي سيماني، پلي استايرن، طاق ضربي ، يا هر پركننده 

يچ نوع شمع بندي در زير سقف تيرچه ها از نوع خود ايستا بوده و به همين علت ه .سبك استفاده مي شود

متر نياز به اجراي تاي بيم  7مورد نياز نمي باشد ولي به دليل محدوديت طول تيرچه براي دهانه هاي باالي 

 .مي باشد

 سقف پلیمری كُرمیت

 استفاده به اقدام اي پوكه ايھو بلوك  كامپوزيت قالب از ستفاده با زمان مھ ن، در راستاي سبك سازي ساختما

 شھر سقف باعث كاد نسوز استايرن پلي ايھاستفاده از بلوك  .است كرده ساختمان در پليمري مصالح از

 .شود مي% 7 حدود تا سازه مصرفي فوالد شھ%و كا 20حدود  تا تيرچه مصرف

اجرايي مي گردد. در  ايھ زينهھ شھآساني اجراي اين نوع سقف، باعث افزايش سرعت اجرا و درنيتجه كا

مناسب  ايھمالحظه اي صورت مي گيرد. شيار قابل جويي صرفه نيز نقل و حمل ايھ زينهھعين حال در 

 .پيوستگي گچ و خاك در زير سقف مي گردد باعث اھايجاد شده در زير اين بلوك 

 سقف كامپوزيت كُرمیت

 با مراهھ "و معموال شود مي انجام باز جان با ايھ تيرچه با "عينا امريكا در كامپوزيت معمول ايھسيستم

روي آن بتن ريخته مي شود . در اين  بندي آرماتور و عرشه عنوان به موجودار فوالدي ورق يك گذاشتن

سيستم قالب ماندگار است و قطعات جان نيز با بتن احاطه نمي شود. در طراحي سيستم قالب كامپوزيت 

 اين از. باشد تر اقتصادي ممكن چه رھ ، اھكُرميت، نظر بر آن بوده كه عالوه بر سرعت و تطبيق با آيين نامه 

نخست اين كه: قالب بايد قابل استفاده مداوم باشد، دوم اين كه: جان تيرچه با بتن پر شود كه بتوان قطعات  رو
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 با كه ايران در رايج كامپوزيت ايھجان را اقتصادي تر طراحي نمود و از لرزش سقف نيز كاسته شود. سيستم

 .استفاده مي شوند، داراي جان باز نيستند ورق تير با زنبوري النه يا ساده نھتيرآ

 سقف كوبیاكس

مشابه سقف » طرفه 2سقف دال «مبني است بر سقف سازه اي با ويژگي  Cobiax اساس طراحي تكنولوژي

طرفه مرسوم با اين تفاوت كه هسته بتن مركزي در محل هايي كه كاربرد سازه اي ندارد با  2هاي بتني دال 

بدين  )هاي توخالي جايگزين مي گردد. (جنس اين گوي ها پلي اتيلن بازيافت يا پلي پروپيلن مي باشدگوي 

صورت كه اين گوي ها در حدفاصل مش هاي ميلگردي باال و پايين قرار مي گيرند. با توجه به اينكه در دال 

قف بر مبناي حذف طرفه مشكل تحمل نيروي برشي وجود ندارد، مشكل طراحي اين نوع س 2هاي بتني 

با حذف بار مرده غيرسازه  Cobiax در فنآوري .طرفه مي باشد 2قسمتي از بتن مياني و ايفاي عملكرد دال 

محوره همچنان حفظ مي گردد. همچنين با شكل گيري غشاي بتني مستحكم در قسمت  2اي خاصيت باربري 

امتداد در اثر قراردهي گوي ها در  2ي در فوقاني و تحتاني دال به همراه شكل گيري شبكه تيرچه هاي داخل

 .سرتا سر فضاي مياني دال بتني مي توان باربري مناسبي را براي اين دال متصور شد

 انواع سقف های كوبیاكس

ميلي متري معمول ترين انواع آن ها مي  411و  931، 941، 291،  291از نظر ضخامت سقف، اندازه هاي  

به A(: Modules Reinforced ) :تقسيم مي شوندC وB وA نوع اصلي 9 باشند، ولي از نظر اجرايي به

شكل شبكه حبابي پيش ساخته كه به جز اليه پايين بقيه سقف در محل كار بتن ريزي مي شود. اين نوع براي 

 B(:Slab .اكثر پروژه ها مناسب است و نياز به جرثقيل هاي ثابت و متحرك براي جابه جايي قطعات دارد

Filigree ) ميلي متري در كارخانه آماده  11تا  01نوعي است كه در آن، قسمت پايين شبكه حبابي با اليه بتني

شده است كه با داربست افقي در محل ساختمان قرار مي گيرد. اين نوع براي مكانهايي با دسترسي محدود 

نوع به طور كامل در اين C(:Slab Finished ) .مناسب استكه قعات به طور معمولي جابه جا مي شوند

كارخانه ساخته مي شود و در محل ساختمان، فقط بايد آن ها بر تيرها و ديوارها نصب كرد و بيشتر براي 

 .بالكن مورد استفاده قرار مي گيرند

 اجزای سیستم كوبیاكس

 گوي هاي پالستيكي به همراه خرپاي فوالدي مدول قفسه ای 
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ديافراگم بادكني سيستمي مبتني بر فن آوري تركيبي پيوند هوا و فوالد مي باشد. اين سيستم دال  دال بتن آرمه

دو طرفه مجوفي است كه در آن استفاده از توپ هاي پالستيكي باعث حذف بتن غير باربر مي گردد. با انطباق 

مي آيد كه باعث ايجاد  شكل هندسي اين توپ ها وپهناي موثر توري مشبك ، مدول بتني بهينه اي به دست

اين سيستم سازه اي اولين بار توسط آقاي  .كارائي ماكزيمم و همزمان آن در نواحي لنگر حداكثر ، مي گردد

برونينگ يكي از مهندسان عمران دانماركي معرفي شده و در مجامع علمي و فني مورد بحث و آزمايشات 

يندهون هلند، مويد آن بوده است كه سقف بادكني هم متعدد قرار گرفت. گزارشات آزمايش ها در دانشگاه آ

از لحاظ تئوري و هم عملي با دال توپر قابل مقايسه مي باشد. رفتارها هم در كوتاه مدت و هم بلند مدت 

ميليمترصورت پذيرفته اند. نتايج  411تا  291آزمايشات مورد نظر براي دالهاي با ضخامت  .مشابه مي باشند

دارمشتات در آلمان به طور عملي با آناليز تئوريك مقايسه شده اند. و مشاهده شده كه بين آزمايشات دانشگاه 

 .تئوري و عمل هماهنگي وجود دارد

 سقف سیاك

چوب و آلومينيم و... تا پلي استر  در مسير تكامل قالب هاي سقف تيرچه بلوك قالب هاي متعددي از جنس

هايتاً سقف سياك شكل گرفت . سقف سياك يك شيوه از اجراي تا ن و فايبرگالس مورد آزمايش قرار گرفت ،

 .هاي بتن مسلح تير و دال يك طرفه مي باشد سقف

 مراحل اجراي سقف سياك

 بستر سازي در تراز زير سقف

 كارگذاري قالب هاي فلزي در جهت تير ريزي 

 قالبها نصب لقمه هاي بتني پيش ساخته در داخل

 ميلگرد گذاري در داخل قالب ها

 نصب لوله پليكا جهت عبور تاسيسات 

 بتن ريزي سقف 

 قالب برداري

 عبور تاسيسات  

 هاي گچي سياك بامنصب هر نوع سقف كاذب دلخواه يا نصب پانل 
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 سقف بتني مركب روفیکس

 اين سيستم در واقع دال بتن آرمه مركب با قالب ماندگار

كه مواد اوليه آن ورق روغني يا گالوانيزه مي  روفيكس مي باشد؛ قالب فلزي روفيكس، نوعي قالب درجاست

مي باشد. ورق بين ناوداني ها به صورت  ميلي متر 18و عمق  Vناوداني به شكل  7روفيكس داراي  .باشد

 .موجب درگيري بهتر آن با بتن مي گردد مشبك است كه

 روش اجرای سقف روفیکس

 نصب روفيكس بر روي تير هاي فرعي

 نياز به اسپيسر بر روي روفيكسنصب شبكه ميلگرد بدون 

 جوش دادن برشگيرها روي تيرها

 بتن ريزي

 مزايا و معايب سقف روفیکس

 امكان اجراي همزمان سقف طبقات و تامين 

 ايمني الزم و در نتيجه كاهش زمان اجرا

 سبكي و سهولت نصب قالب (وزن هر متر 

كيلو گرم 5/3مربع قالب حدود 

 سانتي متر، بدون 10ضخامت كم سقف حدود 

 در نظر گرفتن ارتفاع تيرهاي فرعي

 نياز به اجراي سقف كاذب

 سقف های پیش تنیده پس كشیده

  ريزي، دو نوع سيستم پيش تنيده خواهيم داشت بر حسب زمان اعمال نيرو پيش تنيدگي نسبت به مرحله بتن

 پيش كشيده

 پس كشيده

 نحوه اجرا

 پايه ها استفاده ازايجاد سطحي تراز براي زير سقف با 

 نصب قالب هاي كف دال
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 نصب شبکه آرماتورهاي زيرين

 قراردادن لقمه هاي غالف ها

 نصب غالف ها در دو جهت عمود برهم

 آرماتور بندي تيرها

 قالب بندي دور تا دور

 بتن ريزي

 بازكردن قالب ها بعد از گيرش بتن

 كشيدن كابل ها و مهار آن ها

 مزايای سقف های پس كشیده

 كاهش ضخامت سقف سازه

 كاهش وزن سقف و مصالح مصرفي

 امكان حذف تيرها و اجراي كنسول هاي بلند

 افزايش طول دهانه ها و كاهش تعداد ستون ها( فضاي بدون ستون

 كنترل ترك ها و كاهش تغيير شكل ها

 دامنه كاربرد سقف های پس كشیده

 پاركينگ هاي طبقاتي 

 برج ها و ساختمان هاي مرتفع 

 ساختمان هاي تجاري و بيمارستان ها 

 پل ها

 انبوه سازي هاي مسكوني

 سقف های مجوف پیش ساخته

معمول يا بتن مسلح پيش تنيده در كارخانه  اين نوع سقف ، دال بتني مجوف است كه با استفاده از بتن مسلح

حفره دارد كه در كل  6تا  4هر قطعه به طور معمول بين   .اجراي پروژه انتقال داده مي شود ساخته و به محل

 .وزن سيستم است ادامه مييابند. هدف اوليه از ايجاد حفرات در دال كاهش مصالح و طول آن
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 روش اجرای سقف های مجوف

خاموت هاي انتظار تير درگير شده اند،  پس از قرار دادن سقف بر روي تير، قالب هاي دو سر سقف كه با

از بين دو سقف  مي شوند. همچنين آرماتورهاي طولي عبور داده شده بهم دوخته توسط آرماتورهاي طولي،

 مي باشند تا كناره بيروني تيرها ادامه داده مي شوند. سپس مجاور كه عمود بر آرماتورهاي طولي فوق الذكر

 .سطح بيروني تيرها را قالب بندي كرده و بتن ريزي مي كنيم

 سازه فضاكار

بديع مستوي  ها مي باشند كه رفتار سه بعدي داشته و معموال داراي فرمهايسازه هاي فضاكار گروهي از سازه 

  .يا منحني در فضا هستند كه با مدولهاي تكرار شونده و يكسان طراحي و احداث مي گردند

 اين سازه ها معموال در خور توليد صنعتي انبوه بوده و قيود فني و اقتصادي را با تلفيق مناسبي از مفاهيم

 اصول ايمني از طريق جلب ديدگاههاي زيبايي شناسي ،سرعت در نصب و دقت در اجرا را بهسازه ها،

  .ارمغان مي آورند

 متداولترين كاربرد سازه هاي فضاكار با تعريف فوق در طراحي و ساخت پوشش ساختمان هايي

 ت متعامداست كه در آنها عملكرد ساختمان ايجاب مي نمايد كه دهانه هاي بزرگ و وسيع در دو جه

  .توسعه يابند

 بديهي است اين نوع سازه ها چند منظوره بوده و كاربرد هاي ويژه اي در استاديوم ها و سالنهاي

 ورزشي دارند.از ديگر مكانهايي كه از مزاياي اين نوع پوشش ها در آنها مي توان بهره برد بايد به سالنهاي

 و هنري ،مصلي ها و مساجد،آشيانه هواپيما ها اجتماعات ،نمايشگاههاي چند منظوره ،مراكز فرهنگي

اين نوع سازه ها به دليل فرمهاي  .،سالنهاي صنعتي، انبارهاي وسيع وانواع پايانه هاي مسافربري اشاره كرد

دويا چند اليه و ... عالوه بر كاربرد وسيع داراي  بسيار متنوع از جمله گنبدي، چليكي،قوسي، شبكه اي مسطح

 .در اجرا و ارتقاء كيفيت فضا مي باشند و جذابيت فراوان هستند كه توام با دقت زيبايي هاي ويژه

 مثالهاي متعددي از سازه هاي فضاكار كه در دنيا و ايران ساخته شده است وجود دارد.به عنوان

 نمونه از اين نوع سازه ها در ايران مي توان به پوشش مرقد مطهر امام خميني و سقف چند سالن نمايشگاه

 .بين المللي تهران اشاره كرد
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 مصالح و مشخصات سازه فضاكار

متغيير خواهد بود ولي معموال از انواع  مصالح المان هاي طولي متنوع بوده ، و بسته به نوع مصرف آنها

  .مي گردد آلومنيومي  مواد كامپوزيتي و حتي از چوب استفاده پالستيك، پروفيل هاي فوالدي و

 كه در كنار يكديگر تكرار شده و با اتصال مكرر اين اجزاء هاي هندسي منظمي هستند سازه هاي فضايي شكل

مي كنند.اين اجزاء از المانهاي طولي )با مقاطع  شبكه اي مستحكم و يكپارچه با ساختاري سه بعدي ايجاد 

افزوده مي شود تشكيل  روز به انواع آنها جمله دايره، مربع ، مثلث و ...( و اتصاالتي ) گوي( كه هر گوناگون از

 .مي گردد

 غشايي سازه های

بدليل ويژگيهاي منحصر بفرد خود در صنعت  نزديك به چند دهه است كه سيستم سازه هاي كششي يا غشايي

 .ساختمان مورد توجه قرار گرفته است

ها و ... و يا با پاركينگ  سازه ها مي توانند به عنوان پوششي براي بناها، زمينهاي بازي، باغها، تراسها، اين

 .جلوه كنند نورپردازي خالقانه به عنوان يك فضاي شهري مطلوب و شاخص

زيبايي شناسي و چه از نظر عملكرد با  مصالح مورد استفاده در اين نوع سازه ها )عموما پارچه اي( چه از نظر

 .متفاوت مي باشند كليه مصالح متعارف و متداول در صنعت ساختمان

ديگر سازه ها متمايزند و مي توانند به  ه خاطر خواص فيزيكي و شكل هندسي شان نيز ازسازه هاي كششي ب

 .جابجايي استفاده شوند عنوان سازه هاي دائم، موقت يا با قابليت

داراي طول عمر زياد و گاهي نيز اقتصادي مي  اين سازه ها نه تنها سبك، بلكه زيبا، نيمه شفاف و همچنين

مراكز خريد، بهارخواب ها، پياده روها، سقف پاركينگ ها و  استاديوم ها، سكوها، ايمعماري پارچه  .باشند

 غشاهاي تركيبي و ساختارهاي پارچه اي با زيرساختارهايي سبك، آزادي عمل فراوان، ... همگي مي توانند با

ظره ترين و جاه غيرمنت اطمينان بخشي مورد قبول و پايايي فوق العاده طراحي شوند. بطوريكه در تمام دنيا

اين مصالح قابل ساخت مي باشند. امروزه مي  طلبانه ترين پروژه ها با استفاده از ويژگي سبكي و انحناپذيري

تجربه، نسل جديد غشاها استحكام بيشتر و طول عمر باالتري را  توان ادعا نمود كه در طول بيش از ده سال

جهت خلق يك نتيجه نهايي واقعي را عرضه مي كنند؛  اين فاكتورها فرصت كافي در ارائه مي دهند. تمامي

 .معماري معاصر بطور بارز با سيستم هاي غشايي خمش پذير و انعطاف پذير كار مي كند بطوريكه
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 سازه چادری

 :ويژگي هاي اين سازه ها

 .ريشه در سنت كهن چادر سازي دارند

 .باشند مي به لحاظ ارزاني مصالح، سهولت اجراو سرعت برپايي بسيار جذاب

سالن هاي نمايشي و سيرك ها و چادر هاي ارتش مي باشد پيشرفت  از اولين كاربرد هاي اين نوع چادر ها در

 :شده است تا فن آوري هاي امروز باعث

 .شود دوام و طول عمر مصالح بيشتر

 .شود مقاومت در برابر آتش سوزي بيشتر

 .يابد گسترش حريق و دودهاي ساطعه كاهش مي

 .شود كمتري براي تنظيم شرايط محيط حاصل ميانرژي 

ها مي توان مقدار زيادي از نور خورشيد را منعكس كرده و  مثال در مناطق گرمسير با استفاده از اين غشاء

انرژي كمتري تنظيم نمود و در مناطق سردسير با بهره گيري از اليه هاي عايق  دماي ساختمان را با صرف

 .شود شوند با انژري كمتري شرايط مطبوع حاصل مي منعطف و مات مي حرارتي كه

چوب است. محل قرارگيري راه خروج دود در راس چادر  سازه اصلي چادرهاي مخروطي شكل از تيرهاي

 .ارتفاع متفاوت قابل برپايي بودند با هاي يكسانهمچنين پوسته .كندمطابق جهت باد تغيير مي

 سازه هوا فشرده 

  .بارها از طريق پوسته هايي با تنظيم هواي داخل سازه استوار مي گردد اساس انتقال سازه هاي هوا فشرده بر

منحني اين سازه  سازه ها مشابه كابل ها، نيروي كششي را از طريق سطح پوسته انتقال مي دهند. دليل فرم اين

همين دليل اغلب سازه ميباشد. به  طراحي بر اساس تحمل بار بصورت مستقيم و بر اساس تنظيم هواي داخل

  .سازه هاي هوا فشرده شكل نيمكره دارند

برف،باران،باد،بارهاي وارده   شرايط بارگذاري اين سازه ها مشابه ساير سازه هاي ديگر بر اساس بارهاي زنده

معلق از پوسته مثل تجهيزات نورپردازي و ... ( مورد  موقتي و ... ( و مرده ) وزن پوسته و بارهاي دايمي

اين سازه ها عالوه بر موارد ياد شده ، سازه براي بارهاي ناشي از فشار هوا  قرار مي گيرد. در طراحي محاسبه

زنده مي  باقي ماندن پوسته در كشش ذخيره مي گردند و موجب پايداري و نگهداري بارهاي مرده و كه براي

  .شوند نيز تحت بررسي قرار مي گيرد
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ع برف و بادهاي شديد ، تغييرات ناگهاني فشار هوا و ... در اين سازه ها تجم مواردي از قبيل بارهاي ناشي از

  .مي سازد و با روشهاي علمي مهار گرديده است ، لذا هرگونه نگراني دستگاه بهره بردار را مرتفع پيش بيني

و  پوسته سازه تكيه گاه هايي تعبيه براي مهار نيروهاي رانشي حاصله از تقابل نيروهاي كششي در سطح

را در زمين مهار مي كنند و در سازه هاي بزرگتر از  طراحي مي گردد و در برخي موارد، سازه هاي كوچكتر

  .استفاده مي شود بتن هاي مسلح درجا و يا پيش ساخته

هاي ورزشي ، نظامي ، صنعتي ، كارگاهي و  سال با كاربري 30سازه هاي هوا فشرده با عمر مفيد حداقل 

 .در اختيار بهره برداران قرار مي دهد يني را در صنعت ساخت و سازتفريحي ، تحول نو

 معرفي سیستمهای ساخت

 سیستمهای سازه ای سنتي  

اسكلت اصلي اين نوع ساختمانها آجري بوده وبراي ساختن سقف ها معموالاز  ساختمان های آجری :

  . وآجر بصورت طاق ضربي استفاده مي گرددI پروفيلهاي

 سیستم های نوين

 سیستم پیش تنیده و پسکشیدهPBL وCCL سیستم ساخت

 : روشهای اجرای سیستم پس كشیده

 : رود مي بكار ساخت جهت روش دو كشيده پس سيستم اجراي زمينه در 

   چسبيده سيستم -1 

Bonded - 2- سيستم غير چسبيده   Unbonded 

 جنس از وكوچك ممتد تخت هاي غالف ميان از كشيده پس هاي كابل روش اين با سيستم چسبيده : -1

 زي وكشيده شدن كابل ها با دوغاب پر مي شود.ري بتن از پس ها غالف داخل كه كند مي عبور گالوانيزه

در اين سيستم كابل با دوغاب تزريق نمي شود و مي تواند آزادانه و مستقل از بتن  سيستم غير چسبيده : -2

با گريس پوشانده شده اند . پس از بتن ريزي وكسب مقاومت حركت كند. اغلب كابل ها در يك غالف محافظ 

فشاري مشخص كابل بسادگي و با استفاده از يك جك دستي كوچك كشيده مي شود كه اين عمل عمليات 

 پس كشيدگي را تكميل ميكند.

 : مزايا وامتيازات سقف هاي پس كشيده  -3
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 تيرها حذف يا و شدن كوتاه باعث ها سقف در كشيده پس دال وجود كاهش ارتفاع سيستم سقف سازه: -1

 ه و در نتيجه سبب كاهش ارتفاع طبقه و پيروي آن كاهش كل ارتفاع سازه مي گردد.شد

 .كند مي فراهم معماري در بيشتري انعطاف و ستون بدون فضاهاي امكان افزايش طول دهانه ها: -2

 سيستم اين   در فونداسيون و ديوارها ، اه ستون ابعاد كاهش وزن سقف و مصالح مصرفي و سازه سبكتر: -3

 كاهش يافته و سازه سبكتري خواهيم داشت.

 انعطاف كشيده پس هاي سقف در ها تيرچه يا تيرها حذف انعطاف پذيري در مسير عبور تاسيسات : -4 

 .نمايد مي بيشتر تاسيسات عبور جهت را پذيري

وآرماتور  بندي قالب نتيجه در و تيرها نبودن تر، ساده جزئيات كمتر، مصرفي مصالح قابليت ساخت بهتر: -5

 بندي آن ها،تراكم كمتر آرماتورها همگي قابليت ساخت بهتر را ايجاد مي كنند.

 تحت كشيده پس سقف( ها تاندون) ها كابل اثرباالنس دليل به كنترل ترك ها وكاهش تغيير شكل ها : -6

بار زنده ايجاد  بواسطه اختصاصي طور به تقريبا شكل وتغيير خوردگي وترك نداده شكل تغيير  خود وزن تاثير

 مي شود.

 تخت دال يك و حذف مياني تيرهاي معموال كشيده پس هاي دال در اينكه لحاظ به سرعت باالي ساخت : -7

 دنمو برداري قالب و اجرا ، بندي قالب را اي گسترده سطوح توان مي يكباره لذا داريم گسترده

  فونداسیونهای مختلف برای ساختمانهای معمولانواع 

 فونداسیون منفرد و مركب

امروزه اين گونه فونداسيونها براي ساختمانهاي چند طبقه كمتر استفاده مي شود زيرا عملكرد مناسبي در توزيع 

فونداسيون معموالً بار و هنگام زلزله ندارد و نيز امكان نشستهاي نا همگون را زيادتر مي كند . كاربرد اين 

 براي ساختمان هاي يك طبقه و دو طبقه و صنعتي )سوله ها( مي باشد.

 اين فونداسيونها معموالً داراي يك شبكه ميلگرد تحتاني هستند.

 فونداسیون نواری متقاطع

وارهاي در اين نوع فونداسيون ، معموالً نوارهايي در دو راستاي متعامد آكسها اجرا مي گردد به دليل تالقي ن

متعامد با يكديگر ، عملكرد اين فونداسيون خيلي شبيه فونداسيون گسترده است و عملكرد بسيار خوبي در 

 توزيع بار و هنگام زلزله و جلوگيري از نشستهاي ناهمگون دارد.
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 فونداسیون گسترده

 در اين نوع فونداسيون ، زير كل مساحت بنا ، يك فونداسيون يكپارچه احداث مي گردد.

 اين نوع فونداسيون معموالً در ساختمانهاي با تعداد طبقات زياد يا زمينهاي خيلي سست استفاده مي شود.

 

 


