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"بنام خدا"

سفال سازه اي: عنوان اختراع-1

با استفاده از . استفاده از عملکرد قوسی داراي سابقه طوالنی در تاریخ مهندسی ایران و جهان میباشد :شرح و توصیف اختراع-2
ایجاد در سازه ها و اجزاء آنها میتوان مکانیزم انتقال نیروي موثري را جهت حمل بار و فرم هاي فونیکوالر عملکرد قوسی 

از این مکانیزم جهت افزایش کارآیی و ضریب اطمینان در مقابل شکست استفاده شده  "سفال سازه اي"اختراع در . نمود
سقفی در ساختمان سازي داراي سفالی سفال معمولی که تحت عنوان بلوك نمونه سفال سازه اي با نمونه  1در شکل . است

ویژگی سفال سازه اي در نحوه آرایش تیغه هاي داخلی جهت دستیابی به عملکرد  .ت مقایسه شده استکاربرد فراوان اس
.میباشد) فونیکوالر(قوسی 

 

                   
  سفال معمولی) ب(          سفال سازه اي) الف(

  مقایسه شکل ظاهري سفال سازه اي با سفال معمولی -1شکل 

در سفال سازه اي با تغییر موقعیت و جهت قرار گیري تیغه هاي داخلی سفال و آرایش آنها در جهت انتقال نیرو به شکل موثر، 
قرارگیري اجزاء قوس جهت عملکرد قوسی تحت بار گسترده با مطلوب وضعیت . پیدا میکندقابل توجه کارآیی سفال افزایش 

بطور مثال براي . طبق رابطه سهمی میباشد که با توجه به ابعاد در هر مورد تعیین میشودو تحلیل سازه استفاده از اصول استاتیک 
  :سانتی عبارت خواهند بود از 10نقاط شکستگی قوس با فرض چشمه هاي سانت مختصات  20سانت و ارتفاع  60سفال به عرض 
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استفاده از قوس به شکل فوق موجب تغییر مکانیزم حمل بار از سیستم .  ارتفاع هاي فوق از راس سفال اندازه گیري شده است
شماتیک سفال تغییر شکل نمونه . خمشی به سیستم محوري و در نتیجه افزایش قابل توجه سختی و مقاومت در راستاي قائم میشود

  .حالت عادي است 30/1سفال سازه اي تغییر مکان ایجاد شده حدود این نمونه در . ده استنشان داده ش 2ت بار قائم در شکل حت

  
  سفال معمولی) ب(      سفال سازه اي) الف(

  مقایسه تغییر شکل نسبی سفال سازه اي با سفال معمولی -2شکل 

  .نشان داده شده است 3نی است که در شکل یاین مسئله با بررسی وضعیت انرژي داخلی در دو حالت قابل پیش ب

  
  سفال معمولی) ب(      سفال سازه اي) الف(

  مقایسه کار مجازي داخلی بر واحد حجم در سفال سازه اي با سفال معمولی -3شکل 

همچنین . نیروها در قوس از نوع فشاري هستند که حالت مطلوب میباشد .نشان داده شده است 4نمودار نیروهاي محوري در شکل 
شکل مناسب تیغه ها در هر حالت با توجه به ابعاد مورد  .ی نیروهاي محوري در اثر عملکرد خمشی ایجاد میشوددر سفال معمول

با توجه به چگونگی توزیع نیروها میتوان شکل مقطع   .و میتواند شامل حالتهاي متنوعی باشد نیاز و ملزومات ساخت تعیین میگردد
  .بهینه نمود کارآیی جهت رسیدن به حد اکثر در حالتهاي مختلفرا 
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  سفال معمولی) ب(      سفال سازه اي) الف(

  مقایسه توزیع نیروي محوري در سفال سازه اي با سفال معمولی -4شکل 

  .نشان داده شده است 5نمودار نیروهاي خمشی در شکل 

  
  سفال معمولی) ب(        سفال سازه اي) الف(

  اي با سفال معمولیمقایسه توزیع نیروي خمشی در سفال سازه  -5شکل 

که این  همانطور که انتظار میرود، در سفال سازه اي مقدار تنشهاي ناشی از خمش بطور چشمگیري کمتر از حالت معمولی میباشد
  .وضعیت با توجه به رفتار ترد و مقاومت کششی کم سفال بسیار مطلوب است

  

در بلوك هاي سفالی با ایجاد شکل هندسی ) فونیکوالر(استفاده از عملکرد قوسی عبارتست از  این اختراع  :خالصه اختراع-3
. افزایش کارآیی سازه اي آن میشوداصالح مکانیزم انتقال نیروها و مناسب مقطع که موجب 

  

  .پیوست آورده شده است به سفال سازه اينمونه نقشه 



ــا  ــفال ســازه اي بـ ــه نمونـــه ســ نقشــ
عملکــــرد قوســــی (فونیکـــــــــوالر)

ــفال ســازه اي  نمونـــه ســ

ــد ــبتا بلنـــ ــا دهانه      نســــــ ــفال ســازه اي بـ ســ

ــه قوســــی تیغـــ

ــبتا کوتـــــاه ــا دهانه      نســــــ ــفال ســازه اي بـ ســ

ــیحات توضــــ
ــرم آن  ــی فونیکـــــــــوالر در فـ ــور کلــ ــفال ســازه اي اســـــــتفاده از عملکــــرد قوســــی و بطــ اســاس ســ

ــت اس
ــد ــه نیــــاز طــراحی متغیــــــــیر باشــ ــته بـ ــد بســـــ ــه ها میتوانــــ ــخامت تیغـــ ابعــــاد و ض

ــد ــوع باشــ متنــ ــد  ــه نیــــاز طــراحی و شــــرایط بهینــــــه تولیــــــد میتوانــــ ــه بـ ــا توجـ ــه ها بـ موقعیـــــت تیغـــ
ــا  ــود کــه در هر مورد     بـ ــاوت خواهد بـ ــاربرد و نیــــاز طــراحی متفـــ ــه کـــ ــته بـ ــفال بســـــ ابعــــاد ســ

ــود ــن میشــ محاســـــبه تعییـــــ
ــود ــاب ش ــد انتخــ ــب میتوانــــ ــف مناسـ مصـــالح مختلــ ــفال از  جنــس ســ

اند    ــوان نمونـــه داده شــده  ــه عن ابعــــاد بـ
ــته در  ــدادي خط   شکســــــ ــال نــــیرو داشــــته و معمــوال از تعـ ــه نقـــاط انتقـــ شــــکل قــوس بســـــــــتگی بـ

ــود ــکیل میشــ نقـــاط گـــره اي تشــــــ

ــفال ســازه اي شــــــماتیک ســه بعـــدي ســ

All details can vary per design

ــفال ســازه اي عملکــــرد قوســــی ســ


