
 

 

 لندن چوبی خراش آسمان اولین طراح تیم با اختصاصی مصاحبه

 

به بوریس جانسون، شهردار لندن داده شد.  (Oakwoodبرج طبقه ) 80آسمان خراش چوبی بلند مرتبه  یکپیشنهاد طراحی 

کمبریج  و محققان دانشگاه Wallworkو  Smith هایشرکتو مهندسان  PLP معماریاین برج توسط معماران شرکت طراحی 

واحد  1000در مرکز لندن ساخته شود و قرار است که  Barbicanدر  استمتری قرار  300طراحی شد. این آسمان خراش 

استفاده خواهد شد. کاربرد این الوار سبب  ایسازههزار متر مکعب الوار  65باشد. در ساخت این آسمان خراش از  مسکونی داشته

تیم طراحی همچنین از تحقیقات برای ساخت  چوبی جذب شود. هایقابتن کربن دی اکسید توسط این  50000که  شودمی

 .گیردمیچوبی آینده در لندن نیز بهره  هایساختمان

با توجه به مزایای بالقوه بسیاری همچون تجدید پذیر بودن و منابع پایدار، کاهش انتشار کربن  تصمیم به استفاده از الوار چوبی

ساخت و ساز ناشی از کاهش بار مرده از سازه فوقانی،  هایهزینه، کاهش آتشافزایش مقاومت در مقابل  به نسبت فوالد و بتن،

 خت و ساز و سر و صدا صورت گرفت.زیبایی آن و کاهش زمان سا



 

 

 

طبقه، مزایای استفاده از محصوالت چوبی مهندسی شده را  80آسمان خراش  این سازهنوین در مهندسی  هایاستراتژی اتخاذ

 اجزای فوالدی و بتنی اثبات خواهد کرد. در مقایسه با

  ساخت و ساز چیست؟ هایپروژهالوار چوبی در  ازمزیت استفاده 

 را افزایش دهد. عالوه بر این بسیار سبک هستند. سرعت ساخت تواندمیفاده از این قطعات است

  استفاده خواهد شد؟ پروژهمهندسی شده در این  هایچوبچه نوعی از 

نرمی مثل صنوبر استفاده خواهد  هایچوباز  پروژه. در این شودمیاز الوارهای مهندسی شده استفاده  پروژهدر این 

راحی ط. کنیممیناطقی که سطح تنش بیشتری وجود دارد، ما از الوارهایی با درجه کیفیت باالتر استفاده شد. در م

آن صورت گرفته است. با این حال، استفاده از الوارهایی با  مقاومتبرج متکی بر سختی الوار و همچنین  ایسازه

 نخواهد کرد.بعضی از مشکالت مربوط به حرکت جانبی برج را حل مقاومت باالتر، 

 



 

 

  سبب نگرانی در این پروژه شده است؟چوبی الوارهایچه خصوصیاتی مکانیکی و چه نوع شکستی در ، 

 استفاده هاساختمان درهرگز  قبالا که در این برج نیاز است،  هاییالمانهستند. اندازه  یاپیچیدهچوبی مواد  الوارهای

 هاآنالواری و اتصاالت  هایالمانجدیدی در مقیاس بزرگی از  هایآزمایشتحقیقات و  ما باید بنابراین ؛نشده است

در سازه عظیمی که  (timber bridgeچوبی ) ساخت پل هایتکنیک. در این راه ما سعی کردیم از دادیممیانجام 

 هم بهره بگیریم. است،اسکاندیناوی و قلب اروپا 

  مان خراش استفاده خواهید کرد؟ای این آسساختی برای اجر هایروشاز چه 

 تأمیناست که معیارهای کیفی ساختمان با وجود استفاده از چوب و الوار چوبی  ایگونهین آسمان خراش به طراحی ا

به  چوبی هایالمان د.و با سرو صدای کمتری پیش برو ترسریعبنابراین انتظار ما این است که روند ساخت  ؛شودمی

 .یابدمی، به همین دلیل تعداد اتصاالت تا حد ممکن کاهش شوندمیفرستاده  پروژهصورت پیش ساخته به محل 

 

 
 



 

 

  مقاومت در برابر  همچنین رطوبت و و شیمیایی هایحملهمقابله و محافظت از آسمان خراش در برابر برای

؟ چگونه کیفیت چوب استفاده شده در ساخت این شودمی گرفته، چه تدابیری در این پروژه در نظر آتش

 حد مناسب حفظ خواهید کرد؟ عملیات و پس از آن در طول دوره نگه داری، درآسمان خراش را در طول 

 هاالماندر این آسمان خراش در معرض محیط خارجی قرار نخواهند گرفت، بلکه قرار بر این است که این  ایسازهالوار 

یار بزرگ بس هایالمانبنابراین تنها نیاز است که کنترل رطوبت در فاز ساخت انجام شود.  ؛به واسطه نما پوشانده شوند

 .گرفتمعماری ساختمان هم در نظر  بخشی از توانمیرا  هاالماندارند. این  آتشدر برابر  ی ذاتیچوبی مقاومت

 یستم اصلی مقاوم جانبی چه خواهد بود؟ از مسیر انتقال بار در این آسمان خراش چگونه خواهد بود؟ س

 شوندمیجانبی و فونداسیون چگونه به هم متصل  مقاومم داسیونی استفاده خواهد شد؟ سیستچه نوع فون

 تا انتقال بار صورت گیرد؟

این سازه با در نظر گرفتن یک خرپای تقویت شده بسیار بزرگ طراحی شده تا بتواند در مقابل بارهای جانبی مقاومت 

که در طراحی  دهدمیامکان را  این سازهسبک بودن ذاتی  .همچنین بارها را در محیط کل ساختمان توزیع کندکند و 

به صورت یک پی گسترده شمعی عمیق صورت  طراحی فونداسیون .فونداسیون از مزایای متعددی استفاده کنیم

 گرفت.
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