
    : خرپاهاي سقفي .5

پهن، تير بالهاي صنعتي از هاي معمول ساختمانهاي اصلي براي طراحيقاب
 متر تيرهاي 12 تا 9هاي نسبتاً كوتاه بين براي دهانه. باشدتيرچه و يا خرپا مي

البته نه براي مقاطع نورد شده  (تواند راه حل اقتصادي باشد ينورد شده م
معمولي كه در ايران وجود دارد، منظور نگارنده نوردهاي بال پهن آمريكايي 

Wهاي  متر تيرچه24 متر و كوتاهتر از 12هاي بلندتر از براي دهانه) م .باشد مي
  .روندفوالدي براي بردن بار به كار مي

در . رود متر بكار مي24هاي بزرگتر از موالً براي دهانهخرپاهاي سقفي مع
. هاي اخير راجع به طرح خرپاهاي سقفي مطالب كمي نگاشته شده استسال

كه در دوره استفاده از پرچ براي هاييبسياري از مراجع طراح را به كتاب
امروزه از خرپاهاي جوش شده كه در . دهنداتصاالت نوشته شده ارجاع مي
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. رودشود، به مقدار زيادي بكار ميار با پيچ جمع و به هم متصل ميمحل ك
 .باشدهاي سقفي ميارائه مطالب زير در مورد فرضيات و اصول طراحي خرپا

   : اصول عمومي طراحي و اقتصادي خرپاها5-1

هيچ شرط معيني براي آنكه كدام شكل خرپا براي يك موقعيت معين 
تواند براي اين گونه گرچه شرايط زير ميا. تر است وجود ندارداقتصادي

  .طراحي به كار رود

اگر چه . تر است معموالً اقتصادي20 تا 15 نسبت دهانه به ارتفاع حدود .١
محدويت ارتفاع حمل نيز بايد در نظر گرفته شود، كه براساس آن حداكثر 

حداكثر ارتفاع حمل به . اي خرپا تعيين خواهد شدارتفاع ساخت كارخانه
ارتفاعات زيادتر بايد به صورت پيچ . باشد فوت مي14 محافظه كارانه صورت

 .در قطعات جان باشند، كه هزينه نصب كارگاهي را باال خواهد برد

فاصله بين نقاط اتصال قطعات خرپا بهم نيز محدوديتي جهت حمل  .٢
فوت و حتي   80اما حمل تا . باشد ميتابع فاصله تا مقصداين محدوديت . دارد
 13 تا 12در ايران اين طول به صورت معمول  (. فوت نيز امكان پذير است 100
از آنجائيكه حداكثر ) م.اسكورت است، مگر با وسائل حمل مخصوص و متر

 فوت است، فاصله بين نقاط 70طول قطعات نورد شده در دسترس حدود 
ر قطعات بزرگتر معموالً بايد بوسيله اتصال د. شود متر گرفته مي21اتصال 

 .كارخانه به هم متصل شوند

گويد هرچه ارتفاع خرپا زيادتر باشد ارزانتر  بصورت معمول، آنكه مي .٣
اگرچه مقايسه اضافه شدن هزينه بادبندهاي جانبي براي . است، صحيح است

هاي هاي خرپائي كه انعطاف بيشتري دارد نسبت به هزينه يالنگهداري يال

 25



كمتري نياز دارد، بايد دقيقاً مورد محاسبه بزرگتر خرپا، كه باد بندهاي جانبي 
هاي جانبي الزم براي يال فوقاني و تحتاني خرپا با توجه به اثر بادبند. قرارگيرد
توجه خاصي به بارهايي كه در يال . ها بر يكديگر بايد ديده شودمتقابل آن

 در اين حالت بادبندهاي اضافي. كند بايد معطوف گرددتحتاني فشار ايجاد مي
 .الزم است معموالً

 در T طريقي انتخاب گردند تا مقاطع خرپاها بهاگر ممكن باشد، ارتفاع  .۴
هاي اتصال تواند ورق ميTمقاطع . ، بكار رود I ها، بجاي مقاطع بال پهنيال

)Gusset Plate(كندها را كم را حذف و يا تعداد آن. 

KSI50Fy(فوالد اعالء  .۵ تري راوالً طراحي اقتصاديمعم) باالتر اي  
 .دهد مي

دهد ترتيب چيدن اعضاء جان را نشان مي 5.1.2و 5.1.1 در شكل آنچه .۶
  .باشدمعموالً طرحي اقتصادي براي سيستم جان مي

 فوت 5يباالرتفاعباخرپايبراجان عضاءيقتصادبيترت1.1.5شكل               ا ا ا

  
 فوت 5 نييپارتفاعباخرپايبراجانعضاءيقتصادبيترت2.1.5شكل   ا ا ا
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هاي و از نبشي  مقطع نبشي در جان استفاده نمائيدتنوع محدودي دراز  .٧
اختالف در شماره نبـشي .  استفاده كنيدبال بلند در جهت جلوگيري از كمانش

 4×3×16/5 و 4× 3× 4/1به طور مثال از نبشي . بايـد قـابل تشخيص بـاشد
 . همزمان استفاده نكنيد

پهن ممكن است براي اعضاء جان خرپا مقاطع قوطي يا لوله يا بال .٨
موثرتر باشند، مخصوصاً در زمانيكه قطعات فرعي بايد بوسيله اعضاء جان 

 .داري شوندنگه

ما را به يك  AISC( AISC LRFD،1999(نامه اساس آئينطراحي بر .٩
اين به علت نسبت . رساندهاي بلند و سنگين ميجويي در دهانهطراحي با صرفه

 .باالي بار مرده به بار زنده براي اين خرپاها است

پاهاي ها در خرو پيچ) Shim(هاي اتصال هاي اتصال، لقمهوزن ورق .١٠
 اين وزن بايد در طراحي ديده شود، چرا كه معموالً. ابل توجه استبزرگ ق

 . درصد از وزن خرپا خواهد بود15 تا 10حدود 

هاي اگر خرپا بوسيله كامپيوتر و اتصاالت صلب طراحي شود، ممان .١١
 [27]خواننده به كتاب مرجع شماره. خمشي ثانويه در آن مالحظه خواهد شد

 هاي ثانويه ازدر آن پيشنهاد شده اگر تنششود كه در اين مورد ارجاع مي

PSI4000در زمانيكه طراح . توان از آن صرفه نظر نمودكنند، مي تجاوز نمي
گيري از يكسرگي، خرپا را طرح كرده، به طور مثال در تعيين بـراساس بهره

طراح . هاي ثانويه نبايد صورت گيردطول موثر، اين صرفه نظر نمودن از تنش
بطور مثال .  باشد كه فرضيات آناليز با فرضيات طراحي يكسان باشدبايد متوجه

فرض .  در طراحي نيز چنين باشد،اگر در آناليز اتصاالت مفصل ديده شده
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اي را در اتصال صلب در بعضي موارد ممكن است تخمين غير محافظ كارانه
 .مورد افتادگي خرپا ارائه كند

ها بايد ممكن است تنوع خرپاتا جايي كه . تكرار قطعات اقتصادي است .١٢
در مقايسه با تغيير ارتفاع خرپا، . محدود شده و به صورت يكسان طراحي شوند

 .تر استتغيير يال خرپا اقتصادي

 بال پهن و ورق اتصال در زماني كه ممان سنگين Iهاي استفاده از يال .١٣
 ملحقاته به طور مثال در حالتي ك( باشد  ها وجود دارد ممكن است الزمدر يال

 ).سازه به قطعات جان وارد نشده يا فاصله زياد بين قطعات جان باشد

 AISC (American Manual of Steel Construction( مرجع .١۴

 .كندهاي زيادتري را در مورد طراحي و جزئيات ارائه ميراهنمايي

 ايهاي تيرچههاي بلند و پلهاي با دهانهطراحي و جزئيات تيرچه .١۵
)Joist Girders(2002 بايد براساس مشخصاتSJI   ساخته شود. 

 آيتم فوق، ممكن است به علت 15بعضي از موارد آدرس داده شده در : توجه( 
. شرايط اقتصادي و مواد اوليه و امكانات ساخت در ايران، صادق نباشد

AISCANSI.  )م.  ضروري است.10.360يا  جديد ونامهآئين همچنين تطبيق با

  :احي اتصاالتاصول طر 5-2

ها معموالً  در بالTهمانطوريكه در باال گفته شد، استفاده از مقطع  .١
. تواند حذف نمايدجويي اقتصادي است، چرا كه ورق اتصال را ميباعث صرفه

 كفايت عمل Tطراح بايد ملزومات اتصال را بررسي نموده و دريابد كه تيغه 
-  با تيغه بلندتر معموالً اقتصاديT استفاده از پروفيل. ورق اتصال را دارد يا خير
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در . ( تر از گذاشتن ورق اتصال است، حتي اگر مقداري وزن را اضافه نمايد
 معموالً به آن صورت كه نيازهاي خرپا را برطرف كند Tبازار ايران پروفيل 

 به دو Iهاي نه چندان بزرگ ممكن است با بريدن تير وجود ندارد، اما در دهانه
براي كنترل كمانش در تيغه حاصل از بريدن .  دسترسي پيدا كردTنيمه پروفيل 
aBهاي آن جدول و محدوديت bB و1.4 -نامه آئين4Bبخش  را در 1.4

AISC 360.10م. ببينيد( 

هاي برشي و مـساحت موثر در فشار بايد دقيـقاً براساس محدوديت .٢
(AISC Appendix B)هاي  براي تيغهTخرابي . هاي اتصال كنترل شود و ورق

هاي خرپا نيز بايد كنترل شوند، چرا كه اين در برش در اعضاي يال در چشمه
  .باشدهاي با استفاده از بال پهن ميموضوع اغلب كنترل كننده يال

ممكن است براي اعضاء جان كه به ) هاي اتصاللقمه( اتصاالت مياني  .٣
مثالي در مورد اتصاالت مياني در بخش . باشند الزم باشدرت دوبل ميصو

توان  را مي ASD) (AISC MANUALهاي دوبل درها و نبشيطراحي ستون
  AISC (ASD) 1989نامه آئين3-54 و 3-53 صفحه 9 و 8انتهاي مثال . (ديد

 ).م. آورده شده

ود، از نظر اقتصادي شاگر در يال خرپا و جان هر دو بال پهن استفاده مي .۴
بدين طريق ممكن است . بهتر خواهد بود كه جان يال خرپا افقي گذاشته شود

. هاي اتصال قطعات جان به صورت پيچ يا جوش به يال خرپا اتصال يابدورق
به علت (براي احتراز از هزينه ساخت قطعات پركننده فاصله بال جان به بال يال 

 با ارتفاع نزديك در بال و ييهاده از بال پهناستفا) اختالف شماره دو بال پهن
 .جان بايد مورد توجه قرار گيرد
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در محل باشد، استفاده از مهره  پيچ وزمانيكه خرپا نيازمند اتصاالت  .۵
 اتصال و تنظيم به يراحت هايي كه براي اصطكاكي در رابطه با سوراخيهاپيچ

همچنين در . اند، ضروري استساخته شده) Over size(صورت بزرگ 
هاي استاندارد اگر براي تنظيم مشكلي پيش آيد، در صورت استفاده از سوراخ

زد، بدون ) Reamed(ها را برقو توان سوراخ ميSlip Criticalهاي استفاده پيچ
 نوعي اتصال است كه (Slip Critical .ها كاهش يابدآنكه نيروي برشي پيچ

 360.10نامه در آئينJ.3 بخش .حركت لغزشي در قطعات اتصال وجود ندارد
AISCاستفاده از اين نوع اتصال به صورت معمول . پردازد به اين موضوع مي
رود و معموالً در ها و تيرهايي كه با بارهاي متناوب مواجه هستند بكار ميدر پل

هاي بزرگ و يا  در مورد سوراخيا و در بادبند ها ساختمان كاربردي ندارد مگر
اما اگر امكان لغزش در دو سطح تماس اتصال وجود . هت تنشلوبيايي در ج

ا لوبيايي كه بزرگي ي هاي بزرگ وداشته باشد، كه اين در اثر استفاده از سوراخ
ها در جهت و امتداد نيروي وارده باشد، امكان لغزش را فراهم كرده سوراخ آن

و نظارت و  داردو بنابراين از اين نوع اتصال كه نيروي پيش تنيدگي بزرگي 
كتاب پيچ ومهره . شودسازد، استفاده ميهاي زيادتري مياجرا را دچار هزينه

اعالء توسط مترجم تهيه و توسط انتشارات كُرميت پارس نشر گرديده، به طور 
 )م. مشروح درآن بحث شده كه در دسترس است

گاه براي متصل شدن خرپا روي هاتصال انتهايي خرپاها، ايجاد تكيبراي  .۶
اين اتصال . ال فوقاني به صورت نشيمن، الزم است مورد توجه قرار گيردب

هاي خرپا در زمان نصب را انعطاف بيشتري براي تنظيم ستون) Seat(نشيمني 
تر بوده چرا كه پايداري اين نوع نشيمن براي نصب اقتصادي. دهدنتيجه مي

تر بودن لت پايينبع. ( دارد زيادتري نسبت به نشستن خرپا روي يال تحتاني را
 مركز ثقل از محل تكيه گاه و حالت تعليق خرپا ايـن پايداري پديــد آمده و
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شود وقتيكه از اين نوع نشيمن استفاده مي) م.گيردامكان غلتيدن را از آن مي
شود با يك اتصال ساده به يال تحتاني از چرخيدن آن در هنگام پيشنهاد مي

 . نصب جلوگيري شود

  اتصال مركزي جهت ساده سازي ساختي متقارن از يكبراي خرپاها .٧
 خرپا استفاده كنيد، حتي اگر نيروها خيلي بزرگتر از آنچه كه براي يك اتصال

 .رود باشدخارج از وسط خرپا بكار مي

تواند اتصاالت اقتصادي مي) End Plates (ييهاي اتصال انتهاورق .٨
 .مناسبي در فشار باشند

هاي خرپا در سطح بود كه نقطه انتهايي موربمعموالً ارزانتر خواهد  .٩
انتهاي عضو نگهدارنده باشد تا آنكه اتصال براي خروج از مركز بين خط 

 .مركزي ستون و سطح ستون، طراحي شود

   : بادبندي خرپا 5-3

ها جهت پايداري خرپاها در نقاطي كه طراح براي نگهداري فرض كرده بادبند
- پاها الزم است نگهداري شود، استفاده ميو يا در نقاطي كه در طراحي خر

- هاي خرپا و در انتهاي اعضاء قطري قرار مياين نقاط معموالً در گره. شود

و ) Strength(براي كارآئي مناسب بادبندها بايد داراي مقاومت . گيرند
با استفاده از تئوري استاندارد بادبندها، سختي .  كافي باشند (Stiffness)سختي

LPبرابر است با) 2..FS با استفاده از ضريب اطمينان(دها الزم بادبن

P004.0

كه ،4
 طول  L نيرويي در عضو اصلي است كه بايد نگهداري جــانبي شود وPدر آن 

  كه در بادبنـد بايـد پيـش بيـنييينيرو. باشـدمي) م .در اينجا بادبند(آزاد ستون 

به طور معمول ضوابط سختي كنترل كننده .  خواهد بود شود،
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متاثر از تنش محوري به تنهايي سختي بادبند مگر آنكه . محاسبات بادبند است
دهند، معموالً بسيار كه فقط در اثر بار محوري تغيير شكل ميبادبندهايي. باشد

. كندنترل ميباشند و بنابراين شرايط مقاومتي محاسبات بادبند را كسخت مي
 نيرويي 13  شماره  AISE Technical Reportبايد توجه داشت كه نشريه

 همان  Pكند كه را براي محاسبات مقاومتي بادبند ارائه ميمعادل 
            :اطالعات دقيقتر در كتاب. تعريف قبلي را دارد

P025.0

     A Unified Approach for Stability Bracing Requirments(LUTZ 1985)   
 با نام   (Fisher, 1983) يال تحتاني خرپاها در مقالةملزومات نگهداري. باشدمي

The Importance of Tension Chord Bracing نيازي به رعايت اين . آمده است
  .اي نمي باشدهاي تيرچههاي دهانه بلند و پلملزومات در مورد تيرچه

                                                )Long span Steel Joists OR Joist Girders (  

اين است كه چه تعداد خرپا بايد براي بادبندي مورد  سوال طراحان معموالً
. هيچ تعريف و قانون مشخصي براي اين مورد وجود ندارد. توجه قرار گيرد

در . داندعضو ضروري نمينامه استراليا اين تعداد را بيشتر از هفت اگرچه آئين
nكه تعداد آمده )Chen,Tong(پيشنهادات 

n

-ستون بايد براي بادبندي پيش

بنابراين . استعبارتست از كل ستون موجود در طبقه  كه در آن .بيني شود
 4واند براساس تمورد بادبندي قرار گيرد، نيروي بادبندي مي ده خرپا بايد اگر

  . خرپا قرار گيرد 

 دهانه در جهت 6 يا 5تجربيات معمول نشان دهنده ايجاد بادبندي افقي براي هر 
در اين مورد نيروي . باشدانتقال نيروي بادبندي به اعضاء اصلي سيستم مقاوم مي
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بادبندي بايد براساس تعداد خرپاهاي بين دو سيستم بادبندي افقي مورد محاسبه 
  . يردقرار گ

 : مقالةاز اطالعات مناسبي در مورد پايداري بال فشاري خرپا،

”)     “Simple Solution to Stability Problems in Design Office, Nair 1988 b (   

راه حل پيشنهاد شده براساس نيازهاي سختي كه بوسيله . تواند بدست آيدمي
دهد تا اله نشان مياين مق. شود، استكنترل مي) ×(يك بادبند ضربدري 

زمانيكه سيستم بادبندي ضربدري افقي شامل اعضاء با بار محوري است، 
 تواند براي  نشان داده شده، بادبندي مي1 . 3 . 5همانطوريكه در شكل 

ال خرپا از آنجائيكه دو ي. خرپا طراحي شودهاي الدرصد از نيروي محوري ي
اند، بنابراين عضو افقي بايد نگهداري شده) Strut(ي افق در محل هر عضو

. ال مجاور طراحي شوداز متوسط بار محوري موجود در دو ي درصد 1براي
سازد كه نيروهاي بادبندي در طول خرپا، روي هم جمع در اين مرجع معين مي

ي مورد نظر كه اگرچه نيروي بادبندي الزم براساس تعداد خرپاها. شودنمي
اضافه به .شوداند، روي هم جمع ميبوسيله سيستم بادبندي نگهداري شده

، يي باالبادبندهاي پايداري، ممكن است همچنين الزم گردد يال پائيني و
  اين.بارهاي جانبي باد و زلزله را به سيستم پايداري اصلي جانبي منتقل سازند

.  گرددد به نيروهاي الزم پايداري اضافهنيروهاي الزم ناشي از بارهاي جانبي باي
گيرند، اما ال تحتاني قرار ميل فوقاني و يا سطح يابارهاي جانبي، هم در سطح ي
نيروهاي پايداري براي سطوح نگهداري . گيرندمعموالً در دو سطح قرار نمي

6.0

2.
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تواند بوسيله بادبندي نگهداري جانبي به سطوح نگهداري شده جانبي نشده، مي
  .  يابدانتقال

  

  

  

  

  

  

 :توضيح مترجم (

 

 سقفدرX يفقايبادبند بيترت1.3.5شكل

عبارت از  عين  AISE Technical Report در گزارش
  :شود آن كتاب آورده مي21 صفحه 5 .5بخش 

ها وقتي كامل ها، بال فشاري و يا يال خرپاها و پلمقاومت جانبي براي ستون"
 محوري ي درصد از منتجه تنش فشار2.5هست كه بتواند مقاومتي معادل

 در اينجا ".ساحت بال فشاري يا يال فشاري خرپا را تأمين نمايندضرب در م
تر الزم است توضيح بيشتري داده شود تا موضوع براي استفاده كننده واضح

بطور كلي . در مورد بادبندها و پايداري آنها مطالب بسياري نوشته شده .باشد
  :اندبادبندها به دو دسته تقسيم شده

و دو كنترل  ) Nodal (ياو بادبندهاي گره ) Relative( بادبندهاي نسبي -1
  .   بايد صورت گيرد،  مقاومت و سختيدر مورد آنها

 34



  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 يستونيبادبند يهاستميس
 

 

 ريتيادبنديهاستميس ب

) Struts(مستقيم و اعضاء) Diagonals(ها در بادبندهاي نسبي، توسط مورب
به نقطة انتهاي ) A( از طول مهار نشده يياز حركت نسبي يك نقطه انتها

نيروي موجود در اين . كندجلوگيري مي) B(ار نشده ديگري از طول مه
 در تير و ستوني، كه اجزاء بادبندي هستند، در ييبادبندها به صورت نيروها

ها و اعضاء مستقيم در ايجاد سختي و مقاومت سيستم بادبندي مورب. آيدمي
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با اينحال وقتي اعضاء مستقيم يك سيستم بادبندي، تير . نسبي مشاركت دارند
ك عنصر بادبندي خالص، سختي تير سقفي نسبت به ي است و مورب سقف

سختي عنصر مورب نسبتاً زياد است، در اين مورد سختي مورب معموالً تعيين 
 براي يك ستون كنترل ياك بادبند گرهي. كننده سختي سيستم بادبندي است

 كننده حركت ستون فقط در يك نقطه از بادبندي است و هيچ تداخلي با نقطة
 درشكل آمده است، از ياآنچه بعنوان يك بادبند گره. بعدي بادبندي ندارد

اند كه شامل اعضاء مستقل تشكيل شده كه به يك سازه صلب متصل شده
- نيروي درون اين بادبندها بوسيلة سازة صلب برده مي. باشد ميC,Dهاي گره

يكه در شكل در مورد تيرها نيز همانطور. شودكه جزئي از قاب بادبندي نيست
دهد كه شامل اعضاء مستقيم و مورب آمده، نگهداري يك تير را نشان مي

 وقتي وجود دارد كه اتصال آن گره به يك ياتيرها بادبند گره در. است
. گاه ثابت وجود داشته باشد و يا يك قاب بين دو تير مجاور قرار گيردتكيه

ي ـانبـج ركتـلوي حـ جيگيرد وليـرا م) Twist(قاب اخير جلوي چرخيدن 
 )Lateral (و ممكن است اي اتفاقي استپديده اگرچه كمانش. گيردرا نمي 

 هر دو تير در آن واحد تمايل كمانش به يك جهت را نداشته باشند و هر چه
ها، احتمال كمانش كلي جانبي كاسته تعداد تيرها زياد شود، با وجود اين قاب

  .شودمي

نش جانبي و چرخيدن انتهاي دو نقطه از تير، كما با جلوگيري از حركت و
كه در كل موارد، . آيد بين آنها بوجود ميقطعة نگهداري نشده با طول 

  . گاه تا نقطة نگهداري شدهعبارتست از فاصله تكيه
bL
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شيبدار، درسقف، هاي صنعتي در ايران يا همان سيستم قابدر مورد قاب
شود، در حاليكه اتصال آن به قاب استفاده مي ) Strut (عنوان معموالً از پرلين ب

تواند به صورت گيرد و نمي انجام مي M12معموالً فقط با يك يا دو پيچ 
 منتقل Diagonalبرشي، نيروي فشاري خود را به درون قاب و بالطبع به قطعات 

 ورق سقف همچنين خود پرلين نيز با داشتن طول زياد، فقط با تكيه بر. نمايد
براي . الزم است كه اين موارد در نظر گرفته شود. تواند متحمل فشار گرددمي

 و در 82 و81اطالعات بيشتر در مورد اندركنش ورق سقفي و پرلين به صفحات 
هاي شيبدار مراجعه و براي  كتاب قاب162 و161مورد بادبند نيز به صفحات
 AISC 360.10نامه  آئين6 ةضميماي به بخش نامهدريافت اطالعات بيـشترآئين

  . مراجعه فرمائيد 227صفحه 

 در بخش SJIهاي دهانه بلند ضوابط اي و تيرچههاي تيرچهدر مورد پل
Bridgingباشد ضوابطي را ارائه كه همان بادبندي و نگهداري جانبي مي  

به طور مثال . هاي افقي و ضربدري استاين ضوابط در مورد بادبندي. كند مي
rllغري براي بادبندي افقيال  ، طول بادبند ذكر شده كه 300حداكثر عدد  

ها در مورد ضربدري. راسيون حداقل آن استي شعاع ژrبين نقاط اتصال و 
200rlتوان در مورد فواصل بادبندها جداولي وجود دارد كه مي .باشد مي

  )م.هت مطالعه مراجعه نمود جSJIبه 

 انتقال نيروهاي  دهانه، در جهت6 تا 5افقي براي هر استفاده از بادبندهاي 
در اين مورد نيروهاي . بادبندي به اعضاء اصلي سيستم معمول و الزم است

  .بادبندي بايد بر پايه تعداد خرپاهاي بين بادبندهاي افقي محاسبه شود
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 نگهدارنده بال فشاري خرپا و پايداري آن ك دسترسي راحت براي بادبندهايي
  . باشدمي[28] مرجع در 

.  راه حل ارائه شده در اين مقاله براساس سختي الزم بادبندهاي ضربدري است
دهد مادامي كه سيستم بادبند ضربدري افقي شامل بارهاي اين مقاله نشان مي

 6/0ند براي تواميباشد، بادبند آمده مي 1.3.5محوري،آن طوريكه در شكل 
از آنجائيكه دو يال خرپا در يك نقطه . درصد از بار محوري خرپا طراحي شود

شود، در نتيجه اتصال اين بخش فشاري  بسته مي(Strut)به بخش فشاري بادبند 
 دو يال خرپاي مجاور  درصد ميانگين بار محوري2/1براي بادبند به خرپا، بايد 

 كه نيروي بادبندها در طول خرپا روي هم در اين مقاله تاكيد شده. طراحي شود
حال نيروي الزم بادبند براساس تعداد خرپاهاي بادبندي شود، با اينجمع نمي

  .گرددشده بوسيله سيستم بادبندي، با هم جمع مي

ضمناً، براي پايداري سيستم بادبندي، بادبندي بال فوقاني و تحتاني بـراي انتقـال              
صلي مقاوم در برابر بارهاي جـانبي ممكـن اسـت الزم            بار باد يا زلزله به سيستم ا      

نيروي الزم براي بارهاي جانبي بايد به نيروهاي الزم براي پايداري اضـافه           . باشد
نيروي جانبي بادبندي در هر دو صفحه بـال فوقـاني و تحتـاني خرپـا قـرار                  . شود

  .دارد، اما معموالً نه در هر دو صفحه

تواند بوسيلة سيـستم بادبنـدي      دبندي نشده، مي   ملزومات پايداري براي صفحه با    
.  به صفحه بادبنـدي شـده منتقـل شـود    (Sway Vertical Bracing)قائم جانبي 

اما توجه به اين نكته الزم است كـه ممكـن اسـت اتـصال               .  را ببينيد  2.4.5شكل(
بادبنـدي قـائم را   رايج پرلين به خرپاي سقفي يا تير سـقفي، تحمـل ايـن سيـستم            

 )م.شدنداشته با
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  :  پايداري بادبندي خرپاي سقف1 . 3 . 5مثال 

 ، تعيين نمائيد نيروي     2.3.5براي سيستم خرپاي سقفي، نشان داده شده در شكل          
 (Nair, 1988b) ستم بادبند افقي از روش بحث شده به وسيلةيبادبندها را در س

  :استفاده نمائيد

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

    : حل

 سقف پالن

 

 

 يفقيبند بادستميس .2.3.5شكل ا

 45 با زاويه    2.3.5اراي شكلي شبيه با شكل    از آنجائيكه بادبندهاي مورب د
 مناسـب  Nair, (1988b)باشد، راه حل استفاده شده بـه وسـيلة   درجه با خرپا مي

  . است
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. باشنديمهاي خرپا   الي درصد نيروي محوري     6/0دها معادل بنابراين نيروي بادبن  
  . نيروهاي محوري در جدول زير آمده است

  
  .نداه نشده  نشان دادمتقارن نيروهاي: توجه
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