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  مقدمه:

که  در این فایل قصد داریم مراحل ساخت یک نمونه سازه ماکارونی)سازه سنگین(،

کیلوگرم و  278 رکورددس علیرضا جاودانیان با توسط رکودار این بخش جناب مهن

هادی نظری  جناب آقای رشته جناب مهندس ایمان رستم نژاد وکمک دو مقام دار این 

 یم.هقرار بد ساخته شده را در اختیار شما عزیزان

 باشد و روش های مختلفییکی از چند روش ساخت سازه می روش، است این قابل ذکر

 تایید یا نفی روش های دیگر نمی باشد. وجود دارد و دلیل به این زمینه

 ساخت سازه:

مستحضر هستید برای ساخت یک سازه ماکارونی دو مرحله اصلی وجود  همانطور که 

این مرحله بعداز مرحله طراحی دارد.مرحله اول طراحی و مرحله دوم ساخت سازه.

شروع میشود که میتوانید مرحله طراحی را در فایل های جداگانه ک در سایت ایران 

 خرپا قرار داده شده را مطالعه کنید.

  قسمت تشکیل شده است که عبارتند از:هرسازه از چند 

 اعضا کششی -1

 اعضا فشاری -8
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 لینک یا همان اتصاالت میان قابی -3

 بادبند -4

قسمت بارگذاری که در محل گره مرکزی بوسیله ریسمان یا چوب و بولت قرار  -5

 .دارد

مطابق شکل طرح را بوسیله چسب نواری  بروی  بعد از طراحی و پالت گرفتن طرح،

)تعدادی از دوستان بعضا طرح را زیر شیشه قرار میدهند  میچسبانیم. یا ام دی اف شیشه

ز دقت شود بعد ا (.ک بدلیل بوجود آمدن خطای دید توصیه میشود اینکار انجام نشود

ا ی ، چسب نواری پهنچسبکاری محل وی محل های اتصال یا همانربر چسباندن طرح،

 عد چسبکاری به شیشه نچسبد.کاغذ روغنی گذاشته شود تا ماکارونی ب

را طبق شکل شروع به چیدن در محل ابتدا اعضای کششی که از قبل آماده کرده ایم 

عضو کششی داریم که هر عضو خود از چند  33در اینجا مشخص بر روی طرح مینماییم

ی موقت داربوسیله چسب کاغذی برای نگه این اعضا است.رشته کششی تشکیل شده 

ها  عضو اطر اینست که تا اخرین لحظه ساخت،اینکار بخ اند.ه شده کنار هم نگه داشت

 صاف و بدون تغییر شکل کنار هم قرار بگیرند.



 www.kharpa.ir 

4 
 

 



 www.kharpa.ir 

5 
 

 



 www.kharpa.ir 

6 
 

 



 www.kharpa.ir 

7 
 

کنید برای نگهداری موقت در محل گره مرکزی مقداری کم همانطور که مالحظه می

 چسب میزنیم تا در محل گره اعضا بدون حرکت در یکجا ثابت قرار بگیرند.
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رسد که در ادامه مفصل قرار دادن عضوهای کششی نوبت به اعضای فشاری می پس از

 شود.توضیح داده می
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هم مانند اعضای کششی از قبل  این اعضا کنیم.ن اعضا فشاری میحال شروع به چید

آماده کرده ایم و هر عضو خود از چندین عضو دیگر تشکیل شده است که بوسیله چسب 

ر اعضا س گهداشتن اعضا فشاری کنار یکدیگر دونبرای  .میگیرند قطره ای کنار هم قرار

ب )دقت شود از چس مقدار خیلی کم کنار هم میچسبانیم هرا به وسیله چسب قطره ای ب

زدن زیاد در این بخش پرهیز شود وچسب در بین اعضا  و همینطور در داخل ماکارونی 

 . نفوذ نکند.(
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اعضا فشاری نوبت به اتصال اعضای کششی و فشاری به یکدیگر بعد از اتمام چیدمان 

از جمله چسب های مورد استفاده :  .شودله چسب دوقلو انجام مییمیباشد.این کار بوس

ته لبا باشد.ی، چسب دوقلو غفاری و... مچسب هل ،جالسنج تیره و شفاف ،چسب دوقلو

دهند و انجام می 183 یا ه چسب قطره ایبوسیل تعدادی از دوستان این اتصاالت را

 شود.هم یک روش در نوع خود محسوب می که این چسبانندمی
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بعد از  دهیم.انجام می را کار برای قاب دوم هم همینکه  حاال قاب سازه آماده است

 .شویممیسه بعدی کردن سازه  اتمام قاب دوم، وارد مرحله 

چوب هایی باندازه عرض  سازه انجام شده، عرض مطابق شکل و طبق طراحی ک برای

گذاریم و ها میابق شکل کناریکی ازقابآماده کرده ومط )داخل به داخل قاب( سازه

 شود.مانند تصویراهای بعدی که مشاهده میکنین انجام می

ی فشاری را رو شیشه نگه دقت شود فقط چند چسب کاغذی که بوسیله آن عضوها

باقی گذاشته و مابقی را از سازه جدا نماییم.این کار به آن دلیل یم را بروی طرح داشته ا

ت که موقع سه بعدی کردن،سازه جا به جا نشود و دوم اینکه بتوانیم بعد از اتمام کار اس

 براحتی از شیشه جدا نماییم
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 قاب بعدی را روی چوب ها می گذاریم.به این شکل فاصله بین دوقاب تشکیل میشود.
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بعداز اتمام  گیرد.انجام می 183اینکار بوسیله چسب که  کنیمها میب لینکشروع به نص

 کنیم.وصل می 183یله چسب بوس را ها، بادبندهالینکنصب 
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 کنیم.ها را جدا میپس از اتمام کار شیشه

 

که در ادامه شرح داده  باشدمیدر گره مرکزی ت نصب چوب نوب پس از این مرحله

 شود.می
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یا  بوسیله چوب سازه،به ذکر است اتصال سازه به وزنه یا محل وارد شدن نیرو به  الزم

ای هاز آنجاییکه در سازه د.که بستگی به شرایط آیین نامه دارگیرد ریسمان انجام می

لیل ن دبه همی تنیس ی این امرریسمان جوابگو سازه وارد میشود، هین وزن باالیی بسنگ

-اتصال چوب مطابق شکل با چسب دوقلو انجام می .میکنیماز چوب و بولت استفاده 

 گیرد.

 

 توانید آموزش گام به گام نصب چوب را از سایت رسمی ایران خرپا همینطور می

  مطالعه بفرمایید.

 .باشدسازه آماده چسبکاری نهایی میحال 
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ضمن تشکر از توجه شما عزیزان به زودی فایل های جامع 

 .منتشر خواهد شد خرپادر سایت ایران تریو کامل
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 هادی نظریو   مهندس علیرضا جاودانیان، مهندس ایمان رستم نژاد از راست به چپ:

 :ایران خرپا  سایت رسمی آدرس

www.kharpa.ir 

 : ران خرپاایآدرس کانال رسمی 

http://telegram.me/kharpa 

http://www.kharpa.ir/
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