
 

 

 در خرپا یمهاربندمرتبط با مسائل 

 خرپا به مقوله تولید مهندسی و صنعت مسائل مهاربندی خرپا و دیدگاه جامعه در خصوص که ایگستردهمطالعه به  در زیر

 .پردازیممی انجام شده طراحی مهاربندها و اجرای آن

 ، حول طراحی مهاربند دائمگیردمیی چوبی صورت هابیشتر مباحثاتی که بین انجمن مهندسین سازه و صنعت خرپا جان مایه

 مهندسین سازه بدین صورت است: انجمنچشم انداز  غالباً. چرخدمیبرای سیستم سقف، کف یا دیوار 

یا به دنبال ارضای  و دباشخرپا  اجرایی هاینقشهبخشی از  یا بایدئم مهاربندهای دا همه مهاربندهای موقت و . طراحی کلیه1

 احی خرپا باشد.رط هاینقشهمطالبات صنعت در مورد 

وق خرپا نیز س به سمت تولیدکننده بعداًجزء وظایف طراح خرپا بوده و  مسئله. یک استثنا در این زمینه وجود دارد که این 2

 .گرددمیه عنوان وجه مشترک طراح ساختمان و پیمانکار قلمداد ؛ چراکه تولیدکننده بکندمیپیدا 

 
مهاربند مورب و انتقال بارهای مهاربند دائمی به  کارگیریبهاز  عبارت است: کلید عملکرد موفقیت آمیز مهاربند دائمی 1شکل 

 یا دیوارهای برشی. هادیافراگم

 
 .گرددمیمهاربند مورب مناسب گاهی تصریح  کارگیریبه. لزوم کندمیاز نکات کلیدی را به صورت فوق ارائه  ایمجموعه BCSI. 2شکل 

 ساختمان در مهاربند دائمی افراد در خصوص وظایف با توجه بهو  ANSI/TPI 1-2002 استاندارد 2 از فصل 2003IBC آئین نامه

 :است اقتباس شده

  اطالعات دقیق و قابل اطمینانی را به منظور تسهیل  باید هاسناد طراحی ساز اساسبر طراح ساختمان : 2.5.2بخش

 فراهم کند.طرح خرپاهای ساختمان  سازه و توسعه هایالمان تهیه



 

 

  یا سایر نیروهای  ایلرزهبار طراحی مهاربند دائمی برای ساختمان شامل مهاربندی در برابر بار باد، : 2.5.2.9بخش

مهاربندی اعضای  باید. در طرح مهاربند دائمی شودمی ایسازهو خرپاهای  هاالمان جانبی و مهاربندی دائمی برای کلیه

 نیز لحاظ شود. اندگردیدهطرح خرپا طراحی  تکی هاینقشهکه مطابق با  ایپیوستهجانبی  هاییالجان و 

  احل، ، مرهاتکنیک، هاروشن، مسئولیت و کنترلی در قبال ابزارهای ساختمانی، خرپا و طراح آ : تولیدکننده2.6.5بخش

 BCSI 1-03 دستورالعملو ایمنی در حمل، ذخیره سازی، نصب و مهاربندی خرپاها ندارند. این مباحث در  هابرنامه

 .تحت پوشش قرار گرفته است

  ز ، اعم اهاساختمانمسئولیتی در قبال طراحی، مصالح یا نصب مهاربند دائمی  بایدخرپا ن طراح و سازنده: 2.6.6بخش

 ر رویبد. موقعیت تقریبی مهاربند جانبی اعضای خرپایی و خرپایی متقبل شو ایسازه هایالمان مهاربندی برای کلیه

صال ات ی برای تعیین نحوهکارفرما است که از طراح ساختمان یا فرد دیگر وظیفه وطراحی خرپا نشان داده شده  نقشه

 اعضای خرپا بهره ببرد. مهاربند جانبی دائمی جهت پیشگیری از حرکات جانبی کلیه

به  مورب یبگیریم: )الف( مهاربند در نظری زیر هاروشیکی از استفاده از  به هنگاممالحظاتی  باید مهارهااین  ایجادجهت 

ر دیگابزارهای دیگری که توسط طراح ساختمان یا افراد با صالحیت استفاده از اعضای خرپا؛ یا )ب(  دائمی در صفحه صورت

 .شوندمیی معادل به کار گرفته برای تأمین مقاومت جانب

 
 . کاربرد خرپای متداول3شکل 

 هایهارتممنطقی مسئولیت پذیری را بر مبنای  هایحوزه باید، طبق مطالب فوق کنیممیزمانی که در مورد فرآیند ساخت فکر 

 .نماییمهریک از طرفین مشارکت کننده مشخص  ویژه

در مورد موضوعات مهاربندی دائمی و موقت فراهم  یدستورالعملنمود تا  BCSI 1-03طبق مطالب فوق، صنعت اقدام به انتشار 

مهیا ضای ساختمان( )اطالعات ایمنی اع BCSIمهاربندی دائمی در  ، چشم اندازی مختصر در مورد نحوه2و  1 هایشکلآورد. 

 نموده است.

مناسبی از این  گرفته نشده و به مهاربندی دائمی نیاز باشد. نمونه نظر که هیچ غالفی برای یال فوقانی در آیدمیبه ندرت پیش 

 نشان داده شده است. 3در شکل  مسئله

آن است که هر گونه روش مهاربندی قطری و جانبی موقت برای یال فوقانی  خرپاها این مهاربندی دائمی برای نحوه ترینساده

را نشان  BCSIیکی از نمونه مهاربندهای موقت یال فوقانی در  4تغییر دهیم. شکل خرپا را به مهاربند دائمی برای یال فوقانی 

 که به سادگی در قالب مهاربند دائمی یال فوقانی طراحی خواهد گردید. دهدمی



 

 

 
 .BCSIتصویری مرتبط با مهاربندی موقت یال فوقانی با اقتباس از  هاینمایش. یکی از نمونه 4ل شک

أکید . تاستطراحی و نصب مهاربندهای جانبی و مورب دائمی  مقوله، ق، یک شکاف کلیدی در فرآیند ساختمطابق مطالب فو

 به خاطر آن است که به لزوم توجه در این حوزه کمک شود. ،این جنبه از مهاربندی بر رویصنعت 

، . با دانستن این مطلبباشدمیاصلی ما  هایاولویت، بحث ایمنی و قابلیت اعتمادپذیری سازه از ایحرفهبه عنوان مهندسین 

کن همکاری ی ممهاروشاز قابلیت انتخاب بهترین  بایدساخت و طراحی ساختمان مشغول است،  هر فردی که در حوزه

 برخوردار باشد تا بدین ترتیب، جای هیچ گونه شکافی در طراحی و نصب باقی نماند.

شن در رو ایآیندهما آن است که به نحوی با یکدیگر در تعامل باشیم که  راهکار بوده و خواسته صنعت ما همواره به دنبال ارائه

 .نماییمانتخابی حاصل  این حوزه

 BCSIمعرفی 

از منظر افرادی که  تا مهاربندی موقت خرپا و اسکلت سازها برگزار نمود گروهی با نصابان یک جلسه TPI، 1998در مارس 

 تریادهس نصابان خرپا به ارائهآن شده که  بر عهده دارند، قابل درک باشد. نتیجه محلدر را  ی مهاربندیهاتکنیکاجرای  وظیفه

 .کنندوقت را به شکل بهتری درک مهاربند م بتوانند از مطالب نیاز دارند تا

که در اکتبر  دهدمیارائه فلزی  ، راهنمایی برای جابجایی، نصب و مهاربندی خرپاهای چوبی با اتصال ورقهBCSI 1-03 کتابچه

قابل مشاهده  www.woodtruss.com/structuremagazine.phpمنتشر شده و به طور کامل از طریق سایت  2003

 .باشدمی

 مترجم: پوریا نخعی 

 .گرددمیمنبع به پیوست خبر ضمیمه 
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