تعریف خرپا
خزپای سادٍ اس اتػال چٌذ هیلَ هستقین کَ تَ طْر هفػلی تَ ُن هتػل ضذٍ تَ
طْری کَ ضثکَ ُای هثلثی تَ ّجْد هی آّرد تطکیل هی گزدد .ضوٌا ًیزّ ُای
ّارد تز خز پاُا تایستی دتوا در هذل اتػاالت هفػلِا تَ خز پا ّارد ضًْذ .

اصول ساخت خرپا

چْى در خزپاُا فزؼ هی ضْد کَ اػضا در اًتِای خْد تَ اػضای دیگز لْال ضذٍ اًذ
 .تٌاتزایي ((ضکل هثلثی))تٌِا ضکل پایذار خْاُذ تْد  .اگز ضثکَ در یک غفذَ
ّاقغ تاضذ  ،خزپا را ((خزپای غفذَ ای (( ّ اگز ضثکَ فضایی تاضذ خزپای داغل
را ((خز پای فضایی)) هی گْیٌذ  .ضثکَ ُایی کَ تَ غْرت چِار ػضْ یا تیطتز
تاضٌذ ،پایذار ًیستٌذ ّ تذت تاثیز ًیزّ ُای هؤثز فزّ هی ریشًذ .

کا ر برد خرپاها

خزپاُا اس هفیذ تزیي فزم ساختواًی ُستٌذ کَ در اًْاع ساختواًِا ّ هاضیٌِا تَ
کار هی رًّذ .ساختواًِای خزپایی،در هقاتل ًیزُّای ّاردآهذٍ هقاّهت تسیاری
دارًذ ّاس لذاظ اقتػادی ًیش ساختي آًِا هقزّى تَ غزفَ است .اتػال هیلَ ُای
خزپاُا تَ یکذیگز چٌاًچَ فلشی تاضٌذ ،تَ ّسیلَ هیخ ّپیچ اًجام هی گیزد
ّ .چٌاًچَ خزپای چْتی تاضذ،اتػاالت آًِا تَ سقفِای تا دُاًَ ُای سیاد ًّیش پلَ
ُا تَ کار هی تزًذ .تؼضی اس هاضیٌِای سٌگیي ،هثل جزثقیلِاً،یش اس خزپا استفادٍ
هی ضْد.خزپاُا ضوي داضتي هقاّهت سیاد،اس ًظز ّسى سثک ُستٌذ.
استخْاًثٌذی تال تؼضی اس پزًذگاى کَ تزای پزّاس تایذ سثک تاضٌذ،تَ غْرت خزپا
تکْیي یافتَ است .اسکلت تٌذی ُْاپیواُا را ًیش تَ ُویي ػلت اس ًْع خزپایی
اًتخاب هی کٌٌذ .

پروفیل های رایج در خرپا سازی

در خزپاساسی هیتْاى تز دسة هْرد اس پزّفیلِای فْالدی هختلف استفادٍ کزد-1.
استفادٍ اس پزّفیلِای  ّ Lدر خزپاُای سثک تَ ًذْی کَ ّتزُای تاالیی ّپاییٌی اس
ّIقطزُای Lاستفادٍ هی ضْد -2.استفادٍ اس پزّفیلِای  IPEیا ّ  Lتَ طْری کَ
ّتزُای تاالیی ّ ّIPBپاییٌی اس ّ Iاػضای قائن اس  IPEیا ّIPBقطزیِا اس L 2پطت
تَ پطت .
3استفادٍ اس پزّفیلِای هثل-4. [ 2 ّ IPEIدر طزادی خزپاُای تسیار سٌگیي اسپزّفیلِای  IPBاستفادٍ هیکٌٌذ ّلی ّتزُای تاالیی ّ پاییٌی تَ غْرت افقی
است .
 5اهزّسٍ تَ کوک تکٌیک ًْرد کزدى پزّفیلِای قْطی هزتغ ّ هزتغ هستطیل تسیارسادٍ ضذٍ است ّ ُیچگًَْ اضافَ قیوت ساخت تزای ایي ًْع پزّفیلِا در هقایسَ
تا دیگز پزّفیلِا در خزپاساسی ّجْد ًذارد .
 6-اسپزّ فیل ُای لْلَ ای ضکل در خزپا ساسی استفادٍ هی ضْد  .تٌِا هطکل در

استفادٍ اس ایي ًْع پزّفیل ُا تزیذى ّجفت ّ جْر کزدى قطؼات تَ یکذیگز است .
استفادٍ اس ایي ًْع پزّفیل در غٌایغ جزثقیل ساسی اُویت تسیار دارد .
اجشای تطکیل دٌُذٍ خزپا ػثا رتٌذ اس ً :یزّی ّارد اس الپَ -ػضْ قطزی ،ػضْ قا ئن ،
ّتز تاالیی (کٌص) ّتز پاییٌی (ػضْ هْرب سریي) ّتز تاالیی (ػضْ هْرب تاالیی (
اتػاالت در خزپا ُا  :اػضای خز پاُا تَ ّسیلَ جْش  ،پیچ ّ هِزٍ ّیا پزچ تَ یکذیگز
هتػل هی ضًْذ اتػال اػضا گاُی تَ هستقین ّگاُی تَ هسیلَ ّرقی هْسْم
تَ ّرق اتػال غْرت هی گیزد :تٌا تزایي در ػول ًَ تٌِا دالت اتػال هفػلی در
اًتِای اػضا ّجْد ًذارد ،تلکَ پیًْذ آًِا تَ یکذیگزّتَ ّرق اتػال اس گیزداری قاتل هال
دظَ ای ًیش تزخْردار است  .تْجَ تَ ًکاتی خاظ هْجة هی ضْد کَ فزؼ اتػال
هفػلی ّ ًیزّ ی هذْری خالع در اػضای خزپا ُا ّاقؼیت تیطتزی پیذا کٌذ  .اس
هِوتزیي هال دظات در ایي هْرد آى است کَ در طزح خزپا سؼی ضْد تا اهتذاد
هذْر هیلَ ُا اس ًقطَ هطتزکی تگذرد ُ .وچٌیي اػوال ًیزّ ُای خا رجی تَ هذل
گزٍّ ُا اس ضزایظ دیگز ایي فزؼ هی تاضذ .

ورقه های اتصال در خرپا

ّرق اتػال در خزپا تا تْجَ تَ فزم اػضای آى تذست هی آیذ .یکی اس هسائلی کَ
گاُی در اتػاالت خزپا ُا پیص هی آیذ خوص ّرق اتػال است  .خوص ّرق اتػال
در تؼضی هْارد هْجة تغییز فزم ّ کج ضذى خزپا ّادتواال خزاتی آى هی ضْد .
تسیاری اس خز اتیِای ساختواًِای خزپایی تَ ػلت اتػال ضؼیف (جْش یا پزچ یا
پیچ )ّ خوص ّرق اتػال اتفاق افتادٍ است  .گسیختگی جْش  ،پارگی ّرق ّ
تزش پیچ ّپزچِا را ًیش تایذ اس ضایؼات اتػاالت ضؼیف خزپا ُا تَ ضوار آّرد .
الپَ ریشی رّی خزپاُا ّ هِار کزدى آًِا  :خز پا ُا یا قاتِای خزپایی هؼوْال تَ
فْاغل 3تا 6هتز اس یکذیگز اًتخاب هی ضًْذ ّتز رّی آًِا تیز ُای الپَ در اهتذاد
ػوْ د تزغفذَ خزپا ُا ّیا قاتِای خز پایی قزار دادٍ هی ضْد  .تزای ًوًَْ قاب
ساختواًی اس ایي ًْع تا تیز ُای طْ لی ّ ػزضی هتکی تز آًِا در ضکل ًطاى
دادٍ ضذٍ است  .تِتز است الپَ ُا رّی گزٍ ُای خز پا قزار گیزًذ  .تاد تٌذ ّاًْع
آى در ساختواًِای خز پایی  :تؼزیف  :تَ طْر کلی تاد تٌذ ػثارتٌذ اس هجوْػَ هیلَ
ُا ّیا پزّ فیل ُایی ( کطِا ّ هِار ُا )است کَ ًْ ػا تَ غْرت ضزتذری قا تِای
ساختواًی را تِن هتػل هی کٌذ  .چْى هقاّهت قاتِای خز پایی در تزاتز ًیزُّای
ػوْد تز غفذَ قاتِاتسیار کن است  ،لذا تزای تاال تزدى هقاّهت ساختواى در
اهتذادػوْد تز قاتِای خزپایی ،اس ػٌاغز ساختواًی دیگزی تَ ًام ( تاد تٌذ) یا
((هِارُای جاًثی ))استفادٍ هی کٌٌذ  ،فلسفَ ّجْدی تارتٌذ جاًثی آى است کَ
تَ ًذْی هقاّهت هقاّهت سیستن قاتِا را در جِت ػوْد تز قاتِا افشایص دُذ.
سیستن تاد تٌذ ػثارتٌذ اس هجوْػَ ای اس کطِا یا هِارُایی کَ تَ طْر ضزتذری
قاتِا را تَ ُن هتػل هیساسد  .در ایي دالت قاتِای اًتِای ساختواى تْسظ تاد
تٌذُا تَ اّلیي قاب درًّی هتػل ضذٍاًذ  .ایي تزتیة تقْیت تزای ایجاد استذکام
جاًثی هٌاسة است ّ ػولکزد آى تَ ایي غْرت است کَ سیستن قاتِای خزپایی
تَ ایي ّسیلَ تَ ُن هتػل هیضْد ّ دالت قفسَای را پیذا هیکٌذ  .ایي قفسَ

در جِات هختلف تذت اثز ًیزُّای جاًثی دارای غلثیت ّ پایذاری است ّ ّاژگْى
ًویضْد  ،در هْاردی ًیش سیستن تادتٌذ را ُز چٌذ دٌَُ قاب در هیاى  ،تیي دّ
قاب اًجام هیدٌُذ.چپ ّ راستِا را هیتْاى در سطخ هیلَُای تاالیی خزپا یا در
سطخ هیلَُای پاییٌی خزپا قزار داد .

خرپای فضایی

یکی اس هقاّهتزیي ّ جالثتزیي ساسٍُا ی ضثکَ فضایی (( دقیقی ))یا خزپای
فضایی است  .اس خزپاُای فضایی  ،تَ ػلت سختی ّ استذکام سیادی کَ دارًذ ،
تزای پْضص فضاُای کارخاًَُا ً ،وایطگاُا ،استخزُا ّ … استفادٍ هیضْد .
در ػول اس ایي سیستن تزای پْضاًذى سقفِایی تَ هسادت  90*90تذّى
تِزٍگیزی اس ستْى استفادٍ هیکٌٌذ  .در طی سالِای اخیز اس ضثکَُای دّ
الیَای کَ یک یا ُز دّ الیَ آًِا اس ضص ضلؼیُایی تطکیل هیضْد  ،تزای
ادذاث تام استفادٍ ضذٍ است  .جٌس ّ ًْع پزّفیلِای تَ کار رفتَ در خزپاُای
فضایی هوکي است لْلَ فلشی  ،آلْهیٌیْهی ً،ثطی ّ یا قْطی تاضذ کَ اتػاالت
تَ غْرت هفػلی است.

