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  ييپاسوله خر يايو مزا بي(سبك) + مشخصات، معا ييسوله خرپا

هاي سقف قابل  دار و قوسي و ديگر نمونه هاي شيباي فلزي با وزن كم و مقاومت باالست، كه با انواع سقف سوله خرپايي سازه
 .شوداستفاده مي

هاي  هاي سازهدر رديف پركاربردترين نمونه  داليل گوناگوني از صرفه اقتصادي تا سبك و كارآمد بودن اين نوع سوله، آن را
 .صنعتي قرار داده است

آنها دانست كه اهميت باالي كاربردي آنها   ترين خصوصيت توان شاخصهاي خرپايي را ميدر سوله  نامحدود بودن ساخت دهانه
 .كندرا بيش از پيش مشخص مي

 :خوانيم در نوشتار پيش رو ضمن پرداختن به اين موارد، مي

 دام مزايا استفاده از سوله هاي خرپايي را با استقبال باال همراه كرده است؟ك 

  از كاربردهاي سوله خرپايي بيشتر بدانيم 

 .با ما در مطالعه اين متن همراه شويد

 سوله خرپايي: از كاربرد تا تنوع 

 

اي ساخته و مونتاژ مي شوند،  شيوهاند، كه بر اساس اصول هندسي و با محاسبات رياضي بههايي ساده اما مستحكمخرپاها سازه
 .ي جانبي وارد شده بر سوله را داشته باشندكه قابليت تحمل بارها
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شود.  عضو در دو گروه تشكيل شده و با نام مثلث بنيادي خرپا شناسايي مي  ٣از اتصال مفصلي  (simple truss) خرپا ساده
 .شودساخته مي (Compounded Trusses) از اتصال دو يا چند خرپاي ساده، خرپاي مركب

 .شودوارد ساده و مركب را نداشته باشد خرپاي مبهم ناميده مياگر خرپايي شرايط ذكر شده در م 

  .روندكار ميها بهاز نظر شكل نيز انواع خرپا از تنوع بااليي برخوردارند كه بنابر نياز و الزامات كاربردي در انواع سقف يا پل

 :ترين خرپاها مي پردازيمدر ادامه به ذكر چند نمونه از معروف

 هاي سوله خرپايي چيست معروف ترين نمونه

 هاي موازيخرپا با قوس (Parallel Chord Truss) 

 خرپا تك تيرك يا شاه تير ( King Post Truss) 

 خرپا هاو (Howe Truss) 

 خرپا چتري (Fan Truss) 

 خرپا سقف نور شمالي ( North Light Roof Truss) 

 خرپا پرات ( Pratt Truss) 

 دار يا عصاييخرپا دستك (Queen Post Truss) 

 خرپا قيچي (Scissor Roof Truss) 

 خرپا چهارگوش (Quadrangular Truss) 

 خرپا پاشنه بلند (Raised Heel Roof Truss) 

 ايمني خرپاي سبك و عوامل موثر در آن 

نيز،   هاي مصرفي در آنهاهاي سبك و كاربردي برشمرد. پروفيلترين فاكتور در ايمني اين سازهمحاسبات فني را بايد اصلي
طرز غيراصولي باال رفته  شوند. در صورت نبود محاسبات دقيق، وزن سوله بهنسبت به نوع سوله و وزن آن محاسبه و انتخاب مي

 .زندو محاسبات اقتصادي در ساخت را بر هم مي

كه در   ايمسطح با اعضاي ذوزنقه ،اي با اعضاي مثلثي شكلصفحه هاي خرپايي به انواعاز نظر روش ساخت، سوله 
 .شوددار همراه است تقسيم ميكه با طراحي و اجراي شيب  دارخرپاي سقف شيب هاي خرپايي كاربرد دارد، و در نهايتپل

شود.  اتصاالت بين اين اعضا با پيچ و مهره و در مواردي با جوش انجام شده و گاه نيز از ورق اتصال براي اين منظور استفاده مي
  .مند باشندها در اين اتصاالت از نقطه مشتركي بگذرد تا از خواص گيرداري باالتري بهرهسعي شده امتداد محور ميله 

هاي  ها و احتمال دفرمه شدن ورق در اثر خمش، خرابي برخي سازهاتصال در برخي نمونه  با توجه به اتصال اعضا توسط ورق 
 .توان به اين موضوع نسبت دادخرپايي را مي

ها و پارگي ورق منتهي و باعث خرابي  و پرچ نيز از ديگر داليلي است كه به گسيختگي، برش پيچ اتصال ضعيف جوش با پيچ
 .شودهاي خرپايي ميساختمان 
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 معايب و مزايا سوله سبك كدامند 

 

 :استفاده از سوله هاي سبك با معايب و مزاياي فراواني همراه است كه برخي از آنها شامل موارد زير است

 هايي با ابعاد نامحدود ساخت دهانه 

 حمل ارزان و نصب آسان 

 هاي تير ورقي سوله  صرفه نسبت بهاسكلت ارزان قيمت و مقرون به 

 هايي با اسكلت تمام فلز مناسب براي ساخت سازه 

 هاي يو بي امهاي ديگر از قبيل سولهكاهش لرزش و ناپايداري به ميزان قابل توجه و بسيار بيش از نمونه 

  امكان نصب هرگونه تجهيزات جابجايي نظير انواع جرثقيل 

 آوري ساده و آسان در صورت نيازمونتاژ و نصب آسان و نيز جمع 

   نرم افزارهاي موجود طراحي آسان و فوري با استفاده از فناوري روز دنيا و 

  مقاومت باال در برابر انواع فشارهاي جانبي وارده 

 .آيدشمار ميعنوان معايب آن بهالزم به ذكر است هزينه و اجرت كار براي نصب اين نوع سوله نسبتا باال بوده كه به

 آشنايي با مشخصات سوله خرپايي 

هايي نيز هستند كه آنها را از سايرين متمايز  ها، داراي نقاط تمايز و مشخصه بر نقاط مشترك و شباهتعالوه انواع سوله
  .كندمي
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 :كنيم ترين موارد را با هم مرور ميدر مورد سوله خرپايي مهم

 دهانه سوله خرپا 

 

توان به عدم وجود شود، ميترين مواردي كه باعث انتخاب اين نوع سوله براي مصارف گوناگون صنعتي و تجاري مياز اصلي
متر را با اين نوع سازه و بدون نياز   ١٠٠هايي با اندازه باالي اشاره كرد. تا جايي كه حتي دهانه دهانه سوله محدوديت در اندازه

  .توان ساختبه پايه مي

رفتن اندازه دهانه، ميزان فوالد مورد  اين مورد با ميزان مصرف فوالد براي تهيه اسكلت نسبت مستقيم دارد. يعني با باالتر 
 .استفاده براي تهيه آن هم بيشتر خواهد شد

و براساس محاسبات، سازه  مورد نياز براي آن كمتر شده  فونداسيون اما نكته قابل توجه اينكه در اين صورت متراژ ديوار و
 .تر تهيه خواهد شدطور كلي ارزان به

صرفه و اقتصادي  به دهد كه ساخت سوله خرپايي با ارتفاع باال و دهانه بزرگ در كل مقرون مجموعه اين محاسبات نشان مي
را با مزاياي كاربردي  ساخت سوله است. اما نكته كليدي محاسبات مهندسي براي اين كار است كه ابعاد مناسب براي تهيه و

  .كندبهينه به كارفرمايان معرفي مي
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   ستون خرپا

 

هاي طرفين سوله خرپايي به نوع طراحي آنها بستگي دارد. در مورد  نوع هندسه انتخابي براي تحمل بارهاي مختلف در ستون
 :ها داردتر بوده و تاثيري دوگانه بر هزينههاي مياني موضوع پيچيدهستون 

شود و از  پذير هم هست، بر ارزش ملك و كاربري آن افزوده ميسو با حذف ستون مياني كه با انجام محاسباتي امكاناز يك
افزايش  هزينه كلي ساخت سوله  دليل افزايش قطر ساير مقاطع افزايش يافته وها، وزن سازه بهسوي ديگر با اضافه كردن ستون 

 .يابدمي

 اقليم انتخابي براي استفاده از سوله 

تحمل بارهاي وارد به هر سازه از جمله سوله خرپايي از مواردي است كه بايد زير نظر سازمان نظام مهندسي بررسي و تاييد  
سال گذشته را مالك   ٣٠ين بارهاي هر منطقه جغرافيايي در شود تا مجوز ساخت بگيرد. در اين مورد، بايستي محاسبه ميانگ

  .قرار داده و ميزان مقاومت بنا را سنجيد

مثال بيشترين ميزان نزول باران يا بارش برف در مناطقي با آب و هواي برفي و باراني، مالك تعيين ميزان مقاومت سازه سوله 
اي شديد نيز در اين موارد داراي اهميت بوده و در محاسبات مقاومت  چنين بروز وقايعي نظير زلزله و بادهخرپايي است. هم
  .شودسازه منظور مي

رود تا بتواند در برابر عوامل فيزيكي نظير باد و طوفان مقاومت  از طرفي، با بيشتر شدن ارتفاع، وزن اسكلت فلزي هم باالتر مي
  .كافي داشته باشد
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 جرثقيل سقفي 

كند، بايد در محاسبات وزن كلي سازه  دليل كاربرد آن براي جابجايي بار و وزني كه به سازه تحميل مينصب جرثقيل سقفي به
 .سوله خرپايي منظور شود

 آشنايي با موارد مهم كاربرد سوله خرپايي

 

نوع سوله در چند دهه اخير توانسته باالترين آمار استفاده و تنوع در كاربرد را به خود اختصاص دهد. برخي از اين موارد  اين 
 :عبارتند از

ي وسيع و نيازمند به فضاي بزرگ و بدون ستون مياني مانند سالن همايش، نمايشگاه و كارگاه، آشيانه  هاي سرپوشيدهسالن
هاي موقت يا شلترها، سالن كارخانجات و مراكز صنعتي و  ط به شهر بازي و مراكز تفريحي، سرپناههاي مربوهواپيما، سازه

 .هاي استفاده از اين نوع سوله سبك و كاربردي هستندها و بسياري موارد ديگر از نمونه تعميرگاه

ضه اين نوع سوله را با استقبال بااليي  ها از مزايايي است كه توليد و عرايمني باال و هزينه ساخت كمتر نسبت به ساير سوله 
   ت.روبرو كرده اس
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 سخن پاياني 

سوله خرپايي را بايد پركاربردترين نوع سازه سبك براي ايجاد فضاهاي مسقف در ميان انواع سازه مهندسي مدرن نام برد.  
قف و سهولت و سرعت نصب آن از مواردي هستند كه اقبال  كاهش چشمگير مصالح مصرفي (فوالد) براي ساخت اين نوع س

 .هاي اخير افزايش داده استعمومي به اين نوع سوله را در سرتاسر دنيا طي سال

عنوان يك دشواري و هزينه جانبي برخي نياز به نيروي فني و متخصص براي برپا نمودن ايمن و مهندسي اين نوع سازه را به
 .روز بودن آن در رعايت موارد ايمني و استانداردهاي عملي كار داردمين مورد نيز نشان از برتري و بهآورند، اما هشمار ميبه

 .مند شويدكار بگيريد و از مزاياي فراوان آن بهرهتوانيد با طراحي مدرن و براي موارد گوناگون بهسوله خرپايي را مي

  


