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سازههاي هواي فشرده يا سازههاي بادي

تاريخ دريافت مقاله1389/02/19 :
تاريخ پذيرش نهايي1390/08/18 :
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آشنايي با انواع سيستمهاي سازهاي ،امروزه جزو ضروريات دانشجويان و مهندسان معماري و عمران
محسوب ميشود .تنوع موضوعات ساختوساز و دسترسي به تكنولوژيهاي جديد به معماران كمك
كرده است تا بتوانند در طرح بناهاي جديد ،بسيار خالقانه عمل كنند .يكي از گونههاي خاص سيستمهاي
سازهاي كه چندي است در احداث بناهاي موقت و سريعاالجرا مورد استفاده قرار ميگيرد ،سازههاي
موسوم به هواي فشرده يا سازههاي بادي است .اين سازهها پس از طراحي و ساخت ،به سادگي حمل
كرات استفاده كرد .در اين
ميگردند و در محل برپايي باد ميشوند؛ و به همين خاطر ميتوان از آنها به ّ
مقاله كوشش بر آن است كه به انواع اين سازهها اشاره شود و پس از بيان نظام سازهاي انتقال بار آنها،
مزايا و معايب هركدام تشريح گردد و مصالح و شيوههاي ساخت آنها مورد بحث قرار گيرد .ديگر اينكه
تالش بر بيان چگونگي رفتار سازهاي و عوامل مؤثر در نيروهاي وارد بر سازه است و توضيح نقاط
قوت آنها در عکسالعمل پايداري نسبت به زمين لرزه .در پايان نيز برخي از نمونههاي واقعي ساختهشده
بههمراه تصاوير آنها آورده ميشود .نتيجه تحقيق نشان ميدهد كه اين سازهها مزيتهاي بسياري دارند،
كه از آن جملهاند چندمنظوره بودن ،سبكي ،زمان و هزينه ك ِم استقرار براي بهرهبرداري و جز اينها؛ ليكن
اينها محدوديتهايي نيز دارند ،همچون ضعيف بودن در برابر بارهاي واردشونده ،كاربرد محدود و نيز
محدوديت استفاده در طرحهاي معماري گوناگون و نظاير اينها .همچنين اين سازهها به دليل ويژگيهايي
كه دارند ،براي استفاده در مكانهاي ورزشي ،مكانهاي صنعتي ،كاربردهاي نظامي و ديگر مواردي چون
نمايشگاهها ،همايشها ،ايستگاههاي خدماترساني بينراهي و كمپهاي پزشكي ،مناسب مينمايند.
كليدواژهها :سيستمهاي سازهای ،سازههاي نيوماتيكي ،سازههاي هواي فشرده ،سازههاي كششي.
 1استاديار دانشگاه هنر تهران ،استان تهران ،شهر تهران
 2استاديار دانشگاه گلستان ،استان گلستان ،شهر گرگان (نويسنده مسئول)

E-mail: amirali11084@yahoo.com
E-mail: m.farrokhzad@gu.ac.ir

نامۀ معماری و شهرسازی
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تكنولوژيهاي امروزي ،روشهاي گوناگون ساخت را در احداث بناها در اختيار معماران قرار
دادهاند .تحليل صحيح نيروهاي ايجادشده در سازهها از يك سو و آشنايي با ويژگيهاي مصالح
امروزي از سوي ديگر ،به معماران و مهندسان ساختمان كمك ميكند تا به اين شيوههاي جديد
ساخت دست يابند .يكي از اين سازهها كه روزآمدتر و تازهتر از ديگر انواع آناند سازههاي بادي
يا اصطالح ًا نيوماتيكي 1هستند .ما در زندگي روزمره با برخي از سازههاي بادي سروكار مييابيم
كه از جمله آنها ميتوان به بادكنك ،بالن ،الستيك وسايل نقليه ،انواع تشكهاي بادي و بسياري
ديگر اشاره كرد .سازههاي هواي فشرده داراي پوستههايي هستند که از داخل با هواي پرشده
تنظيم گرديدهاند« .سازة هواي فشرده پوستهاي نرم است كه حجم دروني آن با هواي طبيعي تغذيه
ميشود كه خود آن هم از طريق تجهيزاتي چون فنها ،دمندهها و كمپرسورها به درون آن پمپ
ميشود .اين هواي دميدهشده ،پايداري و مقاومت سازه را در برابر بارهاي بيروني تأمين ميكند»
( .)Ermolov, 2010بنابراين انتقال بار در اين سازهها از طريق همين پوستهها انجام ميگيرد .هواي
درون پوستههاي ياد شده ،از داخل به بدنةآنها نيرو وارد ميکند و در نتيجه پوستة اين سازهها
هميشه تحت تأثير نيروهاي کششي سطحي قرار دارند.
چگونگي عملکرد نيروهاي دروني اين سازهها بر اصل مشخصي استوار است« :فشار هوا بار
يکنواخت گستردهاي را که عمود بر هر نقطه از پوسته است بر آن وارد ميکند» (مور .)1384 ،در
واقع يکنواختي اين بار ناشي از فشار هوا به پايداري و ايستايي سازههاي بادي کمک ميکند و
فرم بيرونيآنها را طي گذشت زمان ثابت نگه ميدارد .فرم ايستاي سازههاي متکي بر باد زماني
شکل ميگيرد که فشار هواي درونآنها اندكي افزونتر از فشار اتمسفر طبيعي بيرون باشد .اين
اختالف فشار فقط در حدي است که فرم خاص پيشبيني شده براي آن ايجاد گردد و به همين
خاطر افزايش فشار مورد بحث مذکور نامحسوس است و هيچگونه ناراحتي براي افرادي که درون
آن حضور دارند ،ايجاد نميکند (.)Langmead & Garnaut, 2001
2
«سازههاي هواي فشرده را نخستين بار مهندسي امريكايي به نام والتر ب ِرد در سال 1946
ي بنا يا سازهاي براي آنتن رادار طراحي و اجرا كرد .امروزه
به منظور ساخت فضاي مسكون ِ
در پي سازة مذكور اين نوع سازهها در بسياري از كشورها رواج يافتهاند» ( .)Ermolov, 2010از
اوايل سالهاي دهة  70ميالدي مقوله طراحي و ساخت و بهرهبرداري از سازههاي هواي فشرده،
مورد توجه ج ّدي عموم قرار گرفت .برپايي نمايشگاه موسوم به اکسپو  1970در اوزاکاي ژاپن،
موجبات گردهمايي شرکتهاي فعال در اين زمينه را فراهم ساخت .غرفة شركت فوجي ،تئاتر
شناور و غرفة امريكا در اين نمايشگاه از نخستين دستاوردهاي قرار گرفته در معرض بينندگان
اين نمايشگاه بود .غرفة اياالت متحد امريكا در اين نمايشگاه بهصورت سازهاي چادري و متکي
بر باد طراحي شده بود که  142متر طول و  81متر عرض داشت (.)Langmead & Garnaut, 2001
هرچند پيشنهاد نخستين نمونه از سازههاي متکي بر باد به پيش از جنگ جهاني دوم يعني
سال  1917م .برميگردد ،اما تاريخچة ساخت نخستين نمونههاي موفق همانا نيمة دوم قرن بيستم
است ( .)Dent, 1972با توجه به دوام بسياري از نمونههاي ساختهشده در دهههاي گذشته ،بهجرئت
ميتوان گفت كه عمر مفيد اين سازهها ـ برخالف وضعيت ظاهريشانـ به  30سال نيز ميرسد و
همين طوالني بودن مدت كاركرد،آنها را در زمرة سازههاي ماندگار و قابل اعتماد براي پوشش
فضاهاي بزرگ با عملكرد يكپارچه قرار داده است .وزن اندك مصالح به كار رفته در اين سازهها که
حتي به يکسوم نمونههاي مشابه در ساختمانهاي متداول نيز ميرسد ( ،)Vandenberg, 1996دوام
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تاكنون كتابهايي به منظور ارتقاي سطح دانش فني و سازهاي دانشجويان مهندسي معماري و
عمران تأليف و تدوين يا ترجمه شدهاند كه در اين ميان بايسته است از استادان گرامي در اين
زمينه تقدير گردد .اين كتابها ميتوانند دانشجويان را با فرمهاي متداول ساختماني ،سيستمهاي
سازهاي در ساختوسازها ،درك عمومي رفتار سازهها و تعامل سازه و معماري آشنا سازند.
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سازههاي بادي يا هواي فشرده به دو گروه تقسيم ميشوند (:)Ermolov, 2010
1 .1سازههاي متکي بر هوا3؛ و
2 .2سازههاي محصور بادشده (پر شده از هوا).4

الف) نوع سازه پرشده از هوا

ب) نوع سازه متكي بر هوا

شكل  .1سازههاي هواي فشرده

منبع :مور 1384 ،و Wouters, 2009

نامۀ معماری و شهرسازی

مقالة حاضر حاصل جانبي طرحي پژوهشي با عنوان «راهنماي انتخاب سيستم سازه در طرحهاي
معماري براي دانشجويان» است كه با همكاري معاونت پژوهشي دانشگاه هنر به انجام رسيده
است .مبناي اين پژوهش مطالعات كتابخانهاي و جمعآوري روشهاي طراحي سيستمهاي سازه
بود كه پژوهشگران گوناگوني به آنها پرداخته بودند .در اين ميان سازههاي بادي بيش از آنهاي
ديگر عالقة مؤلفان را جلب كردند و آنان با جستوجويي در مقاالت و متون التين ،توانستند به
تاريخچة ساخت و توسعه و نيز اقدامات كنوني در احداث اين سازهها دست يابند .به عالوه،
شركت ايراني فندوله نيز به عنوان باني ساخت اين نوع سازهها در كشور توجه را جلب كرد و
نمونه كارهاي اجراشدة آن مورد بازديد قرار گرفت .تحليلها ،طبقهبندي موضوعات و جمعبندي
نهايي علمي را نيز نگارندگان انجام دادند.

سازههاي هواي فشرده يا سازههاي بادي

و ماندگاريآنها را در برابر بارهاي مرده افزايش ميدهد و بهدليل جرم پايين اجزاي تشكيلدهنده،
در صورت وارد شدن انرژي زمينلرزه ،نيرويي مختصر به آنها تأثير مينهد .به همين دليل است
كه هنوز در اين سازهها ،تخريبي ناشي از زمينلرزه گزارش نشده است.
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سازههاي متکي بر هوا داراي بدنه و سقفي يکاليهاند که در تمام لبههاي بيرونيشان هوابندي و
درزبندي شده است .بنابراين الزم است به هنگام نصب اين نوع از سازههاي بادي ،لبههاي پوستة
آنها كام ً
ال محکم به فونداسيون پيراموني متصل گردند ( .)Ermolov, 2010درون اين سازه فشار
هوا کمي بيشتر از فشار هواي بيرون است و بهطور يکنواخت تنظيم ميگردد و درنتيجه فرم کلي
و نيز حجم داخلي و ايستايي اين سا زه را فشار هواي داخل آن تأمين ميكند .جريان هواي درون
اين سازهها بايد کنترل شود و حجم هواي داخل بايد ثابت بماند تا دوام سازه تضمين گردد.
فشار هواي درون اين سازهها كمتر از نوع محصور بادشده است ،به گونهاي كه فشار اضافي
تأمينشده درون آن در حدود  0/1تا  kN/m2 1تنظيم ميشود (.)Otto & Trostel, 1967
سازههاي متکي بر هوا را ميتوان به شکلهاي گوناگون طراحي كرد .به هر حال شکل سازه
دستكم از يک سو بايد محدب باشد .انواع شکلهايي را که براي اين سازهها طراحي ميشوند،
ميتوان چنين برشمرد:
1 .1بخشي از يک کره (نيمکره ،ربع کره ،سهچهارم کره)؛
2 .2فرم زين اسبي (که از يک سمت محدب است و از سمت ديگر مقعر)؛
3 .3فرمهاي محدب حاصل از دوران فرمي خطي حول يک خطاند؛ و
مدور.
4 .4شکلهاي محيطي زاويهدار (مثل مستطيل) با گوشههاي ّ
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سازههاي متکي بر هوا

شكل  .2فرمهايي از كره كه ميتوانند سازههايي متكي بر هوا باشند
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منبع :مور1384 ،
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بارهاي وارد بر سازههاي متکي بر هوا را ميتوان به سه گروه تقسيم كرد:
 -1بارهاي مرده :اين بارها شامل وزن پوسته و گاه بارهاي دائمي معلق از پوستهاند؛ اما از
آنجا که جنس اصلي ساخت اين سازهها ،پوستة انعطافپذيري چون پارچه است ،به دليل سبکي
آن در مقايسه با ديگر بارها چشمپوشيدني است؛ لکن در صورتي که از مواد مقاومتري ساخته
شود به جهت سنگيني ،ميتواند در محاسبات در نظر گرفته شود.
 -2بارهاي زنده :اين بارها مشتملاند بر بار برف ،باران ،باد و بارهاي موقت وارد بر سازة
بادي .تجمع برف به عنوان بار گستردة يکنواخت بر سطح پوسته ،بهويژه هنگامي که خيز منحني در
دهانههاي بزرگ کم باشد ،موجب تغييرشکلهاي نامتقارن و پيشبينيناپذير در اين سازهها ميشود.
بار ناشي از باد نيز در اين سازهها اهميت دارد .در سازههاي بادي با شيب زياد ،سطح مقابل
باد در معرض فشاري معكوس (فشار هواي داخلي) قرار ميگيرد و به همين خاطر فشار داخلي
بايد به اندازة کافي براي مقاومت در برابر نيروي وارد از باد بزرگ باشد .در سازههاي داراي
شيب کم« ،هوا به هنگام عبور از روي سازه سرعت ميگيرد و دامنة آئروديناميکي زيادي توليد
ميکند .در نتيجه مکش در باالي پوسته به فشار تكيهگاهي در پايين اضافه ميشود و کشش
[سطحي] در آن افزايش مييابد» (مور.)1384 ،

شكل  .4تأثير باد بر سازههاي متكي بر هوا

منبع :مور1384 ،

نامۀ معماری و شهرسازی

منبع :مور1384 ،

.ir

شكل  .3ديگر فرمهاي تشكيلدهندة سازههاي بادي
الف) فرم زين اسبي؛ ب) فرم منحني حاصل از دوران شكل دوبعدي؛ و ج) شكل زاويهدار با گوشههاي محدب
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شكل  .5تأمين فشار هواي درون سازة بادي با استفاده از پمپ مكانيكي
منبع :مور1384 ،
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 -3بارهاي ناشي از فشار هوا :اين بارها که براي حفظ شکل بيروني سازه و نگهداشتن آن در
کشش ايجاد ميگردند ،به طور يکنواخت و عمود به سطح داخلي پوسته ،به آن وارد ميشوند .اين
بارها به دليل سبکي سازة مذکور تقريب ًا کماند .فشار هواي داخل ،يا به وسيلة پمپهاي مکانيکي
هوا تأمين ميشود (که براي جبران اتالف هوا محاسبه ميگردند) و يا با استفاده از نيروي باد
طبيعي به وجود ميآيد (که به دليل تغيير سرعت باد عموم ًا غيرعملي است) و يا با ايجاد تفاوت
دماي بيرون و درون بهدست ميآيد که در اين حالت هواي درون را سبکتر ميکنند (اختالف دما
نيز بايد به تناسب زياد باشد).

شكل  .6نمونة پمپهاي مكانيكي نصبشده قبل از اجراي سازة متكي بر باد،
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منبع :بروشور شرکت فندوله

شكل  .7استفاده از نيروي طبيعي باد براي تأمين فشار هواي درون سازة بادي
منبع :مور1384 ،

طراحي و اجراي سازههاي بادي متکي بر هوا با مسائل گوناگوني مواجه است كه برخي از آنها
از اين دستاند:

 -1حل مشكل بازشوهاي دسترسي
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شكل  .8دسترسي به درون سازة متكي بر هوا با استفاده از قفل هوايي
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 -2کنترل افت فشار
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ب) استفاده از دمندههاي هوايي يا پمپهاي مکانيکي توليد هوا که در دو سوي در ورودي
نصب ميشوند و با ايجاد جريان شديد هوا جلوي تبادل هوا را ميگيرند.
ج) درهاي چرخان که هواي داخل را همواره بهخوبي کنترل ميکنند.
د) درهاي بالشي كه از باد پر ميشوند و تمام درزهاي اطراف چارچوب و بازشو را ميپوشانند.
مهار و هوابندي كردن لبههاي درهاي به كار رفته در ساختار اصلي سازة بادي اهميت ويژهاي
دارد ) .(Wahl, 2007پيشبيني مكان در ورودي هميشه از قبل صورت ميگيرد ،و در پيش از باد
كردن سازه نصب ميشود و لبههاي آن كام ً
ال درزبندي ميگردد.

کاهش فشار هواي داخل به سه دليل رخ ميدهد:
ً
الف) افت فشار بر اثر شکاف يا بريدگي در سقف (البته شکافهاي عمودي معموال چندان بزرگ
نيستند و بهراحتي تعمير ميشوند)؛
ب) افت فشار بر اثر عملكرد نادرست وسايل مکانيکي يا قطع برق (که اين مشکل با استفاده از
پمپهاي مکانيکي يدکي و ژنراتورهاي الکتريکي اضطراري حل ميشود)؛ و

نامۀ معماری و شهرسازی

«مشکل اساسي در سازههاي متکي به هوا ،تأمين دسترسيها به فضاهاي داخلي در عين ثابت نگه
داشتن فشار داخلي است .در هنگام تردد استفادهكنندگان و ازدحام آنها ،درها معمو ً
ال مدام باز
هستند و در نتيجه ميزان اتالف هوا زياد خواهد بود» (مور.)1384 ،
بهمنظور حل مشکل بازشوها معمو ً
ال اين روشها پيشنهاد ميشوند:
الف) به کارگيري قفلهاي هوايي 5يا راهروهايي با دو مجموعه در ،که در هنگام تردد ،هميشه
فقط يکي از آنها باز است .اين شيوه ،گاه در جاهايي که دسترسي به وسايل نقليه مورد نياز وجود
داشته باشد ،بهصورت درهاي مضاعف به کار گرفته ميشود.

سازههاي هواي فشرده يا سازههاي بادي

مسائل اجرايي
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 -3هزينههاي دوران بهرهبرداري
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ج) فرو ريختن سازه بر اثر وزن برف ،بهدليل خرابي و نقص در سيستم دستگاههاي برفروب
يا ذوب برف.
در مواردي كه در ادامه ذكر ميگردند ،سازة بادي بر اثر وزن برف فرو ريخته است:
ميناپوليس مترودام در سالهاي  1981و  ،1982گنبد داكوتا در ورميليون داكوتاي جنوبي در
سال  ،1982گنبد نقرهاي در پونتياك ماساچوست در سال .1985
به طور كلي به منظور تأمين فشار داخلي اين سازهها ،سه نوع موتور صنعتي به كار گرفته ميشود:
الف -موتور دمندة هوا؛
ب -موتور تعادل فشار هواي داخل سازه؛ و
ج -موتور ذخيره براي مواقع قطع برق و شرايط اضطراري.
موتور دمندة هوا براي برپايي ابتدايي سازه و پايداري نهايي و دائمي آن بهکار گرفته ميشود.
مزاياي موتورهاي بهينهسازيشدة امروز را ميتوان چنين برشمرد:
 -1مصرف کم انرژي؛
 -2ايجاد نكردن آلودگي صوتي؛
 -3قابليت فعاليت با سوختهاي مختلف بر اساس نياز منطقه يا بهرهبرداران؛
 -4کاهش حجم فشار باالي هوا تا  75درصد؛
 -5قابليت ايجاد گرمايش داخلي به ميزان دستكم  25درجه سانتيگراد؛
 -6نياز نداشتن به فن پرصدا؛ و
 -7فعاليت خودکار به هنگام افت فشار در سازه.
موتور تعادل فشار هواي سازه براي کمک به حفظ تعادل و پايداري آن در شرايط اضطراري
مانند جبران پرت هوا و مواقعي که سازه دچار حوادث فيزيکي ميشود ،مورد استفاده قرار
ميگيرد .در حقيقت اين موتور همانند موتور دمنده هوا عمل ميكند ولي بهصورت کمکي و در
شرايط اضطراري از آن استفاده ميشود .موتور ذخيره برق براي مواقع قطع برق و نوسانهاي
شديد براي برپايي سازه و تعادل فشار هواي داخل و تأمين اکسيژن و نور الزم به كار ميرود.

 -4مهار کردن (طراحي و اجراي تكيهگاه)
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«از اواسط دهة  ،1970هزينههاي مصرف انرژي مربوط به تنظيم فشار هواي داخل سقف و
بهخصوص ذوب برف ،افزايشي نامتناسب با هزينههاي ساخت يافتهاند .به عالوه ،دستمزد افراد
تعميركار و عمليات مرتبط همواره بيشتر از ميزان پيشبيني شده است .در نتيجه عوامل ذکرشده
و لزوم جابهجايي و تعمير پوستة سقف پس از عمر مفيد آن ( 20سال) ،هزينة دوران بهرهبرداري
براي دهانههاي بزرگ در سقفهاي متکي به هوا معمو ً
ال بيشتر از ميزاني كه انتظار ميرفته ،بوده
است» (.)Hamilton, 1994

در سازههاي بادي رانش داخلي ناشي از نيروي کششي پوستة سازه به وجود ميآيد که تابعي از
دهانه است و نسبت عکس با خي ِز آن دارد« .عالوه بر نيروي رانشي جانبي ،در تمامي سازههاي
متکي بر هوا ،نيرويي برابر با حاصلضرب سطح اتکايآنها بر روي زمين در فشار داخلي سازه
وجود دارد» (مور.)1384 ،
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گاه لبة پيراموني اين سازهها به دور يك كابل يا عنصر فلزيِ كششي ميچرخد و مهار ميشود.
سپس اين كابل به فونداسيو ِن قرارگرفته در داخل زمين متصل ميگردد (.)Wahl, 2007

شكل  .10چگونگي اتصال لبة بيروني سازة متكي بر هوا و مهار درون زمين

niv

منبعWahl, 2007 :

بايد توجه داشت كه هميشه پيش از اجراي نهايي و باد كردن سازة متكي به هوا ،لبههاي بيروني
و كلية درزها مهار ميشوند و سازه بر تكيهگاه پيشبيني شده استقرار مييابد.

tU
Ar
شكل  .11سازة متكي بر هوا كه پيش از اجرا ،در نقاط پيراموني مهار شده است
منبع :بروشور شرکت فندوله ـ با توضيحات اضافي

نامۀ معماری و شهرسازی

شكل  .9روشهاي اتصال سازههاي متكي بر هوا به زمين (اجراي تكيهگاه)

سازههاي هواي فشرده يا سازههاي بادي

بهمنظور حل اين نيروها در سازههاي کوچک لبههاي پيراموني پوسته در درون زمين مهار
ميشوند و در سازههاي بزرگتر ،حلقهاي فشاري که معمو ً
ال از بتن مسلح ساخته ميشود براي
اين لبه به كار ميرود.
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سازههاي محصور بادشده يا پرشده از هوا بر پاية عناصر سازهاي اوليه همچون قوسها و
ستونها ـکه درونشان فشار هوا تنظيم شده استـ شكل ميگيرند« .بنابراين به صورت فرمي
صلباند که براي نگاهداري فضاي داخلي محصور که هواي درون آن ثابت نيست به کار ميروند».
(مور .)1384 ،از آنجا که عناصر اصلي تشکيلدهندة اين سازهها خود از هوا پر شدهاند ،نيازي به
کنترل و حفظ فشار هوا در درون فضاهاي اصلي ساختهشده با اين نوع سازهها نيست.
فشار هواي درون سازهها ،بيشتر از فشار هواي نسبت به نوع متكي بر هواست؛ به گونهاي
كه فشار اضافي تأمينشدة درون آن در حدود  30تا  kN/m2 700تنظيم ميشود (.)Ermolov, 2010
«بر خالف سازههاي متکي بر هوا که فشار در آنها تمامي حجم داخلي را تنظيم ميكند،
سازههاي پرشده از هوا ،اجزاي سازهاي پرشده از هوا را (همچون قوس ،تير ،ديوار و ستون) يکي
ميکنند و اين اجزا براي ايجاد شکل محصور ساختمان به کار ميروند .فقط اجزا هستند كه فشار
تنظيمشدهاي در خود دارند؛ و حجم داخلي چنين نيست» (مور .)1384 ،حجم داخلي نياز به کنترل
دائمي افت فشار ندارد و به همين خاطر موجب كاهش هزينههاي نگهداري ميشود .بدين ترتيب،
مزاياي اين سازهها را در مقايسه با سازههاي متکي بر هوا ميتوان چنين برشمرد:
1 .1عدم نياز به موتورهاي دائمي تنظيم هوا و کاهش مصرف انرژي و هزينههاي دوران
بهرهبرداري؛
2 .2حذف هوابنديهاي مورد نياز در لبههاي پيراموني و دسترسيها؛
3 .3در صورت خالي شدن يکي از اجزاي پرشده از هوا ،بخشهاي مجاور مقاومت الزم را
براي جلوگيري از انهدام ساختمان خواهند داشت.
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سازههاي بادي پر شده از هوا

شكل  .12نمونه ای از سازه های محصور باد شده
منبعWouters, 2009 :
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سازههاي پرشده از هوا به دو گروه تقسيم ميشوند:
 -1سازههاي دندانهاي پرشده از هوا :6اين سازهها مجموعهاي از لولههاي ـ معمو ً
ال قوسي
شکلـ پر از هوا هستند که فضاي دروني را به وسيلة يک طاق يا گنبد محصور ميسازند.
 -2سازههاي داراي ديوارة دوجداره : 7اين گونه از سازهها ديوارة دوجدارهاي شامل
پوستههاي موازي دارند و ديافراگم داخلي اين دو اليه از هوا پرشده است و اينگونه فشار آن
تنظيم ميشود.
همچنين ميتوان اين نوع از سازهها را با عناصر ديگر سازهاي چون كابلهاي پيشتنيده،
شبكههاي فوالدي ،كابلهاي كششي و پوستههاي بتني تركيب كرد و عملكرد چندگانه استاتيكي
آنها را بهدست آورد (.)Ermolov, 2010
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سازههاي هواي فشرده يا سازههاي بادي

شكل  .13انواع سازههاي پرشده از هوا
منبع :مور1384 ،
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شكل  .14تيرهاي پرشده از هوا و نظام نيروهاي سازهاي
منبع :مور1384 ،

Ar

در سازههاي پرشده از هوا هر چه ارتفاع تيرهاي هوايي بيشتر باشد ،کشش طولي فشار
القايي فزوني ميگيرد و فشار القايي خمشي کاهش مييابد .همچنين بايد توجه كرد که حتياالمکان
بارگذاري به صورت متمرکز بر اين سازهها اعمال نشود ،زيرا ممکن است دچار شکست ناحيهاي
و کاهش موضعي ارتفاع مؤثر عضو سازهاي گردد.
گسيختگي پوستة اين سازهها ممکن است به اين داليل رخ دهد:
 -1کشش بيش از حد؛
 -2فشار بيش از اندازه؛

نامۀ معماری و شهرسازی

در سازههاي پرشده از هوا ـ بر خالف سازههاي متکي بر هواـ بايد فشار هواي درون اجزا
بسيار زياد باشد .اين اجزا (مث ً
ال يک تير) با ايجاد فشار هواي داخلي در تمامي پوستة بيروني
تحت کشش قرار ميگيرند در حالي که پس از بارگذاري و ايجاد خمش بخش فوقاني تحت فشار
سطحی قرار ميگيرد و بخش تحتاني از کشش مضاعف سطحي تأثير ميپذيرد .فشار هواي داخل
بايد آن قدر باال باشد که بتواند فشار سطحي ناشي از خمش را مهار کند؛ وگر نه سازه به سرعت
فرو ميريزد؛ در واقع «بر خالف تيرهاي معمولي که قبل از ريزش کامل دچار شکست ميگردند،
اعضاي پرشده از هوا به يکباره فرو ميريزند» (مور.)1384 ،

77
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مصالح بهکار رفته در سازههاي بادي بايد براي ساخت پوستههاي قابل ارتجاع مفيد باشند.
پوستههاي قابل ارتجاع را معمو ً
ال به گونهاي طراحي ميکنند که اين مصالح تحت كمترين کشش
قرار گيرند« .کشش در پوسته با افزايش دهانه فزوني ميگيرد و با افزايش خيز کاهش مييابد.
در سازههاي داراي دهانههاي بزرگ ،کابلهايي با خيز کم براي کاهش تنشها در پوسته به کار
ميروند .دهانة مؤثر پوسته نيز به وسيلة فضاي بين کابلها تعيين ميشود» (مور.)1384 ،
در سال  1998ميالدي به منظور ساخت هواپيماهاي سبك از تركيب سيستم محصور بادشده
با شبكهاي فلزي استفاده شد؛ و در نتيجة اين طراحي ،مقاومت سطحي و كلي محصول بسيار باال
رفت .شبكة فلزي مذكور نقشي كمككننده در رسيدن سازة بادي به شكل مورد نظر دارد .يكي از
نمونههاي هواپيماي ساختهشده و شبكة فلزي بهكار رفته در آنها در شكل  15مالحظه ميشود.
اين سازه براي ايجاد سبكي كافي ،از گاز هليوم پر شده است (.)Luchsinger et al., 2004
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 -3بارگذاري مفرط روي اجزا؛
 -4نور خورشيد؛ و
 -5فرسودگي مصالح.

شكل  .15سيستم تركيب سازة بادي با شبكة فلزي
منبعLuchsinger et al., 2004 :
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اخيراً شركت ايراليت سوئيس از تركيب سازههاي محصور بادشده با كابلهاي كششي و
قطعات فلزي فشاري به سيستم جديدي با نام تنسيريتي 8دست يافت ،كه با آن ميتوان دهانههاي
بزرگي را پوشاند و بارهاي زيادي بر آن وارد ساخت ( .)Luchsinger et al., 2004شكل  16نمونهاي
از قطعة ساختهشده به اين روش ،و شكل  17نمونهاي از پلهاي ساختهشده با سيستم تنسيريتي
را نشان ميدهد.

شكل  .16تير بادي تقويتشده به روش تنسيريتي
منبعLuchsinger et al., 2004 :

منبعLuchsinger et al., 2004 :
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نامۀ معماری و شهرسازی

مصالح گوناگوني كه براي ساخت پوستة اصلي سازههاي بادي به كار ميروند عبارتاند
از« :فايبرگالس« ،»9نايلن« ،»10پلياستر« ،»11پوششهاي پليوينيل كلرايد« ،»12الستيك سيليكني»13
(.)Wouters, 2009
به هر حال ،در مجموع به مانند سازههاي چادري« ،از سال [ 1974مصالح اصلي] تمامي
سازههاي هواي فشردة بزرگ از پوستة فايبرگالس با پوشش تفلون 14ساخته شدهاند .اين پوسته
در برابر آتشسوزي و استهالک در برابر نور خورشيد بهخوبي مقاوم است و عمر مفيدي بيش از
15
 25سال دارد» (مور .)1384 ،اين تفلون عموم ًا از نوع  FEPيا پروپيلن ـ اتيلن تركيب شده با فلور
است (.)Wouters, 2009
نوع ديگري از پوستة اين سازهها ،پارچه پلياستري است که با اليهاي از وينيل پوشيده شده
است .وزن اين ترکيب از  1085 gr/m2شروع ميشود و بسته به ضخامت الية وينيلي ميتواند
بيشتر هم باشد .اين ترکيب مقاومت خوبي را در برابر کشش ،پارگي و حريق ايجاد ميکند
و غشاي خارجي آن چسبندگي و پيوستگي و اتصاالت مناسبي را شكل ميدهد .اين غشاي
خارجي تنوع رنگي زيادي دارد و در برابر پرتوهاي ماوراي بنفش و همچنين تنشهاي حرارتي
و آلودگيهاي قارچي و شيميايي مقاوم است .در برخي از پروژههاي مهم ساختهشده ،مواد
تشكيلدهندة ،آکريليکهاي پايه غشاي تركيبي PVDF 16هستند (.)Farley Group, 2009
امروزه نسل دوم اين غشاهاي تركيبي با ويژگيهايي چون پايداري ،طول عمر باالتر ،حفظ
زيبايي ظاهري و دوام شكل و رنگ اوليه در طول عمر سازه ،به جامعة مهندسي عرضه شده است.
از ديگر ويژگيهاي اين نوع غشاها امكان عبور تا  70درصد نور طبيعي روز و روشنايي فضاي
داخل است .در چنين شرايطي امکان استفاده از 80درصد نور مات و  20درصد نور نيمهمات براي
كاربران فراهم ميشود .اين تکنولوژي براي بهرهوري از انرژي گرمايي خورشيد در فصول سرما
و گرما ،بسيار مفيد و كاربردي است .بنابراين به لحاظ نوع و جنس پوستهها ،سيستم نورپردازي
مصنوعي عمدت ًا براي بهرهبرداري در شب و مواقعي که دسترسي به نور طبيعي به لحاظ شرايط
ميسر نيست ،طراحي ميشود .عبور نور از کل سطح سازه (حتي ديوارهها) ،استفاده از نور را
در طول روز امکانپذير ميسازد و بهرهبرداران نيازي به مصرف انرژي براي روشنايي داخلي
نخواهند داشت .صرفهجويي در مصرف برق از مهمترين عوامل مثبت اين سازه به شمار ميآيد.
غشاي تركيبي  PVDFداراي يك الية خارجي و يك الية داخلي است .ويژگيهاي الية خارجي
عبارتاند از :مقاومت در برابر پرتوهاي ماوراي بنفش ،ضدحريق و ضدكپك بودن ،و قابليت كامل
بازيافت .خصوصيات الية داخلي نيز عبارتاند از :بازتاب زياد نور داخل ،وزن اندك ( 500گرم)
در هر مترمربع ،عايق مناسب صدا ،بدون چگالش و جمعشدگي .نتيجه آزمايشها و تستهاي
انجامشده بر روي غشاي  PVDFمقاومت آن را در مقابل هرگونه خسارت ناشي از عوامل جوي و
طبيعي تأييد ميكند .پس از تستهاي انجامشده بر روي پارچههاي نو و نيز بر روي پارچههايي
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شكل  .17نمونه پلهاي ساختهشده به روش تنسيريتي
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«سازههاي بادي تابع قوانين محض فيزيکي هستند که بر انتخاب فرم و فرايند طراحي فنيآنها تأثير
ميگذارند .فرم سازههاي هواي فشرده هميشه ميتوانند از اين فرمول اختصاصي مشتق شوند:
=p

در اين فرمول  pفشار هواي داخلي سازه است nk ،و  nsتنشهاي وارد بر پوسته را تعريف
ميکنند ،و  rkو  rsشعاع منحنيها را مشخص ميسازند» ( .)Wouters, 2009اين فرمول نشان ميدهد
که فشار هواي درون هر سازة بادي با تنشهاي وارد بر اجزاي آن رابطة مستقيم دارد .در حقيقت
وقتي اين سازهها در موقعيتهايي به كار روند که تنشهاي فشاري و کششي يا خمشي باالتري
به آنها وارد شوند ،الجرم ميبايست فشار بيشتري در هواي داخلي ايجاد كرد .همچنين فرمول
يادشده نشان ميدهد که رابطة معکوسي ميان فشار هوا و شعاع منحني سازه وجود دارد؛ يعني
براي فرمهاي بازتر با منحنيهاي نرمتر فشار کمتري در هواي داخلي سازة بادي تأمين ميشود.
بر اساس نتايج حاصل از اين فرمول ،انواع ساختارهاي بادي را ميتوان در سه گروه طبقهبندي
كرد (:)Wouters, 2009
1 .1گروه نخست سازههاي در قالب سالنهاي بادياند که دورتادور آنها درون فونداسيون
مهار ميگردد و فرم بيرونيآنها داراي منحني سينکالستيک است .بارهاي خارجي وارد
بر پوسته را فشار هواي مستقر درون اين سالن مهار ميكند .بارهاي داخلي وارد بر
پوسته ،که ناشي از فشار يکنواخت هوا به بيروناند بهصورت کششي مضاعف در غشاي
سازة بادي تأثير ميکند.
2 .2گروه دوم سازههاي تشکمانندي هستند که در دو اليه ساخته ميشوند .اين اليهها به
سازهاي داخلي متصل ميگردند که جفت نيروهاي بزرگ جانبي را در لبههاي اين تشک
به هم ميرساند .گزينة ديگر آن است که اين اليهها به عنوان پوششي بر روي سازة اوليه
اجرا گردند و اين امكان برايشان فراهم آيد كه نيروهاي افقي را به سازة اصلي انتقال
دهند .نيروهاي فشاري با افزايش در سمت ديگر تشک مهار ميشوند.
3 .3گروه سوم تيرهاي بادي هستند که امروزه بيش از ديگر انواع ،در سازههاي مدرن به کار
ميروند .اين تيرها ،تشکهاي بادي به شکل تيوب يا ُکره هستند .از اين نوع سازههاي
بادي ميتوان به عنوان جايگزيني براي پايهها يا تيرهاي ساختماني ـ که نقش المانهاي
خمشي را بازي ميکنندـ استفاده کرد تا در قياس با ديگر سازههاي از اين گونه ،از حجم
سازة اجراشده به نسبت سطح مفيد کاسته شود .بنابراين ،همانگونه که مقاومت فشاري
و خمشي افزايش مييابد ،فشار هواي داخلي نيز زياد ميشود.
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که چندين سال مورد استفاده قرار گرفته بودند ،هيچ اثري از اليهاليه شدن مشاهده نشد .وزن
مصالح به كار رفته در سازههاي بادي  700تا  1050گرم در هر مترمربع ،و در مقايسه با بسياري
از انواع سازههاي ديگر ناچيز است و در نتيجه،آنها در زمرة سازههاي سبك قرار ميگيرند .از
ديگر ويژگيهاي اين پوششها ،مقاومتشان در برابر تغييرات دماست ،به گونهاي كه قابليت تحمل
دماي  +80تا  -30درجه سانتيگراد را دارند (بروشور الکترونيکي شرکت گام آبي).

(ب)

شكل  .18انواع سيستمهاي سازهاي بادي؛ الف) سالن بادي؛ ب) تشک بادي؛ و ج) تير بادي
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منبعWouters, 2009 :
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نامۀ معماری و شهرسازی

از مسائلي که در هر سيستم سازهاي هميشه توجه مهندسان را جلب ميکند ،ميزان مقاومت
در برابر نيروهاي جانبي يعني باد و زمينلرزه است .در سازههاي بادي نيز اين نكتة مهم مورد
توجه بوده و ويژگيها و رفتار مع ّينآنها کيفيت عکسالعمل در برابر چنين نيروهايي را ارتقا داده
است« .در طراحي سازههاي هواي فشرده توزيع بار از طريق پوستههاي سازه انجام ميپذيرد
و کليه تجهيزات مورد نياز در خصوص برپايي و تنظيم هواي داخل سازه ،در خارج از سازه و
بر روي زمين قرار ميگيرد و نيازي به نصب در ارتفاع و يا بر روي سازه نيست و اين خود
در زمرة عوامل کاهش وزن ساختمان است .به عالوه ،از آن رو که پوشش کل سازه از غشاي
پارچهاي تشکيل شده ،اين موضوع نيز خود باعث پايين آمدن وزن سازه به ميزان زيادي (در حد
 1/6کيلوگرم بر مترمربع) ميشود .که در سازههاي متشکل از اسکلت فلزي اين ميزان در حدود
 250تا  ،400و در سازههاي اسکلت بتني در حدود  480تا  770کيلوگرم بر مترمربع است ،که اين
ميزان وزن در زمان بروز زمينلرزه عمدت ًا تأثيرات مخرب زيادي را به همراه دارد» (کاشاني نيکو،
 .)1388بنابراين تنها کاهش عمدة جِرم سازه در اين ساختارهاي بادي ميتواند از عوامل مهم در
کاهش خطر نيروهاي افقي چون زمينلرزه باشد .از ديگر نقاط قوت اين سازهها ،نوع شکلشان و
اتصال به زمين است .چون سازههاي هواي فشرده در نقطة مهار به زمين نياز به فونداسيون قوي
ندارند ،به همين خاطر در برابر حرکات زمين ،پايداري نسبي از خود نشان ميدهند .فرم گنبدهاي
هواي فشرده ،ناخودآگاه مفهوم خمش را به بيننده القا ميکند .اصو ً
ال اين فرم به شکلي طراحي
شده است که در برابر نيروهاي افقي و عمودي مقاومت کند .عموم ًا اين سازهها به دليل داشتن
تنها يک دهانة آزاد و فارغ از هرگونه تجهيزات اضافي ساخت در ارتفاع ،ساختار همگني دارند و
ِ
سمت وارد آمدن نيروي زمينلرزه ،اهميتي در رفتار لرزهاي آنها ندارد.
به همين خاطر جهت يا
برخالف ديگر سازههاي متداول که در برابر زمينلرزه تمايل به ايستايي و بيحرکتي از خود
بروز ميدهند ،بخش تحتاني سازههاي بادي بهسادگي در برابر نيروي جانبي زمينلرزه حرکت
ميکند .بنابراين تنها الزم است كه اين گنبدهاي بادي بهخوبي در جهت عمود بر زمين مهار شوند
تا بر اثر وارد شدن نيروهاي ديناميکي زمينلرزه به سمت باال حرکت نکنند .از جمله روشهاي
مقاومسازي سازههاي بادي در برابر زمينلرزه ،ترکيب اتصاالتآنها به پي با سيستمهاي کابل
است .در چنين شرايطي با ورود حرکات لرزشي از زمين ،اتصاالت سازه نيروهاي واردشده را
بهصورت تنشهاي کششي درون کابلها مهار ميکنند تا کمترين تنش به غشاي پارچهاي سازة
بادي وارد شود و در عين حال کام ً
ال در تعادل و ايستايي باقي بماند (.)DUOL Ltd.، 1388
به اعتقاد اندرو چارلسون« ،معمو ً
ال غشاهاي کششي به قدري سبکاند که در آنها ،نيروهاي
اينرسي ناشي از زمينلرزه در مقايسه با نيروي باد ،بسيار کم هستند و از اين رو نيروي باد،
نيروي غالب در طراحي خواهد بود .چنانچه يک سيستم غشاي کششي از پس تأمين الزامات تحمل
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شكل  .19غرفة كميسيون انرژي اتمي امريكا ـ نمونهاي از سازة محصور بادشده

منبعChi & Pauletti, 2005 :
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 .1پاويليون «اتمهايي براي صلح» متعلق به كميسيون انرژي اتمي امريكا در سال 1960
17
ميالدي
18
معمار :ويكتور الندي
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 .2غرفه شركت فوجي در نمايشگاه موسوم به اكسپو در اوزاكاي ژاپن ،سال  1970ميالدي
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نيروهاي ثقلي و نيروي باد برآيد ،ميتوان فرض کرد که رفتار مناسب و مطلوبي بر اثر زمينلرزه
از خود به نمايش خواهد گذاشت» (چارلسون.)1389 ،

شكل  .20غرفه شركت فوجي در نمايشگاه اوزاكا ـ نمونة سازة پرشده از هوا با  16قوس

niv

منبع :سالوادوري1374 ،؛ Wahl, 2007؛ Chi & Pauletti, 2005؛ و Dessauce, 1999

 .3غرفة امريكا در نمايشگاه موسوم به اكسپو ،اوزاكاي ژاپن
22
معماران :ديويس برادي ،ديويد گايگر و والتر برد
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شكل  .21غرفة امريكا در نمايشگاه اوزاكاي ژاپن
منبعHerzog, 1977 :؛ و Forster, 1994
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 .4تئاتر شناور در اوزاكاي ژاپن ،سال  1970ميالدي ،اثر همان تيم سازنده غرفة فوجي

23

شكل  .22تئاتر شناور اوزاكا ،سازة پر شده از هوا با سه قوس بادي

منبعHerzog, 1977 :
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شكل  .23غرفه بيسي در اكسپوي ونكوور ،نمونهاي از سازة پرشده از هوا

 .6گنبد تخممرغي بزرگ توكيو ،سال  1988ميالدي
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منبع :فرخزاد1389 ،

شكل  .24گنبد تخممرغي بزرگ توكيو ،سازة محصور بادشده
منبعForster, 1994 :
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منبع :بروشور شرکت فندوله
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 .5غرفه بيسي در اكسپوي ونكوور
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منبع :بروشور شرکت فندوله

Jo

w.

ity

84

.ac

 .9استخر مجموعه ورزشي شماره يك شركت ملي گاز ،اجراشده بهوسيله شركت فندوله،
سال  1380خورشيدي
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 .8سالن بادي بولينگ مجموعه ورزشي انقالب تهران ،اجراشده بهوسيله شركت فندوله ،سال
 1383خورشيدي

شكل  .27استخر شركت ملي گاز ،سازة بادي متكي بر هوا
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در طراحي و ساخت و اجراي سازههاي بادي در اين مقاله ،نتايجي بهدست آمد كه به طور كلي
دربرگيرندة مزايا و معايبآنهاست و ميتواند در انتخاب و كاربرد اينگونه سازهها به مهندسان
معماري و عمران و نيز كاربران كمك كند .با نگرش مهندسي ارزش و اقتصاد مهندسي هر طرح و
اجرا ميتوان مزاياي زيادي را براي این گونه سازهها برشمرد كه از آن جملهاند:
1 .1چندمنظوره بودن آنها؛
2 .2سبكيشان؛
3 .3زمان و هزينة كم استقرار براي بهرهبرداري؛
ِ
اندك حملونقل؛
4 .4هزينة
5 .5در دسترس بودن مصالح ساخت در بازارهاي داخلي و خارجي؛
6 .6ارزان بودن مصالح و طراحي و ساخت در قياس با سازههاي مشابه؛
7 .7امكان پوشاندن دهانههاي بزرگ بهصورت يكپارچه؛
8 .8زمان كم ساخت (پيشساخته و يا ساخت در محل)؛
9 .9طراحي و ساخت سريع؛
1010وجود سيستمهاي سرمايشي و گرمايشي مناسب آنها؛
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 )2مکانهاي صنعتي
 .1کارخانهها ،کارگاههاي توليدي؛ و
 .2انبار و کارگاههاي موقت.

 )4ديگر موارد
 .1نمايشگاهها و غرفههاي نمايشگاهي؛
 .2همايشها و سالنهاي جمعي مرتبط؛
 .3ايستگاههاي خدماترساني بينراهي؛ و
 .4كمپهاي پزشكي در مناطق خاص و دور از مركز.
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 )3کاربردهاي نظامي
 .1انبار تجهيزات و افزارآالت جنگي؛
 .2آشيانههاي موقت هواپيما ،بالگرد؛
 .3کمپهاي نظامي براي اردوها و مانورهاي جنگي؛
 .4مقرهاي فرماندهي؛ و
سري.
 .5استتار کارگاههاي ّ

ww

 )1مکانهاي ورزشي
 .1کليه رشتههاي ورزشي؛
 .2استخرهاي سرپوشيده؛
 .3سالنهاي چندمنظوره؛ و
 .4كمپهاي زمستاني در پيستهاي اسكي.

art

از سازههاي هواي فشرده ميتوان در احداث مكانهاي مختلفي بهره جست .كاربريهاي اين
سازه را ميتوان در اين چهار گروه طبقهبندي كرد:

نامۀ معماری و شهرسازی

كاستيها و نقاط ضعف اين سازهها را نيز ميتوان چنين برشمرد:
1 .1ضعيف بودن در برابر بارهاي واردشده (گسترده ،متمركز ،باد و برف و جز اينها)؛
2 .2محدوديت استفاده براي برخي از گونههاي طرح معماري؛
3 .3كاربرد محدود (اين سازهها تنها براي پوشش فضاهاي بزرگ جمعي كارايي دارند و
امكانپذير هستند)؛
4 .4وجود دستگاههاي مكانيكي و الكتريكي جانبي در طول عمر سازه؛
5 .5نياز به بازرسي ،تعمير و نگهداري مستمر سازه در طول مدت استفاده؛ و
6 .6ضعف مصالح ساخت و عكسالعمل آن در برابر تغييرات آبوهوايي بر رفتار سازه.

سازههاي هواي فشرده يا سازههاي بادي

1111امكان استفادة چندباره از سازه در زمانها و مكانهاي مختلف؛
1212امكان حملونقل سازه و برپايي آن در مناطق مختلف با شرايط آبوهوايي گوناگون؛
1313نياز نداشتن به مقاومت باالي خاك؛
1414قابليت انتقال نور طبيعي روز و امواج راديويي؛ و
1515هزينة پايين در قياس با سطح زير پوشش آن.
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Pneumatic Structure
Walter Bird
Air-Supported Structure
Air-Inflated Structure
Airlock
Inflated-Frame Structure
Inflated-Panel Structure
Tensairity
Fiberglass
Nylon
Polyester
PVC
Silicon Rubber
Teflon
Fluorinated Ethylene-Propylene
Floutopt
Atoms for Peace Pavilion
Victor Lundy
Fuji Pavilion in Osaka, Expo 70
Yutaka Murata
USA Pavilion in Osaka, Expo 70
Davis Brody, David Geiger and Walter Bird
Floating Theatre in Osaka, Japan
BC Place at Vancouver, Expo 1986
Tokyo Big-Egg Dome
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