
انواع خرپا در سقف های شیبدار

به تهیه شرکت تولیدی و اجرایی سقف های شیبدار آسابام



خرپا چیست؟

 خرپا به سازه ای مثلثی شکل که از لوله، میله و یا پروفیل 
که در نازک البته نسبت به توانایی باالیی. نازک ساخته میشود

خرپا . برابر تحمل وزن و کششی را داراست عرض میکنم
اغلب در سقف ها ، پل ها و در سازه های فضا مورد استفاده 

این نوع از سازه ها را می توان در مساحت های . می گیرد
معموال پوشش . زیاد بدون ستون وسط مسقف استفاده کرد

سفال و پوشش های سبک سقفی –خرپا با ورق گالوانیزه 
.صورت میگیرد



انواع خرپا
 خرپا تک شیب.1

 این نوع خرپا معموال بصورت یک مثلث قائم الزاویه ساخته میشود که قاعده آن 
بصورت تراز روی ستونها نصب میشود و بصورت یک شیب آب را به پایین 

.هدایت میکند



 خرپا دوشیب.2

 برای ساخت و نصب خرپا دوشیب از مثلث متساوی االضالع الگو برداری شده و 
اغلب خرپاهای دو شیب به صورت مثلث متساوی االضالع ساخته میشود و قاعده 

آب در پوشش خرپا ها از دو طرف مثلث به . آن را روی ستونها نصب میکنیم
این خرپا نسبت به خرپای تک شیب از ارتفاع . سمت طرفین هدایت میشود

.کمتری برخوردار است



 خرپا هاللی یا قوس دار.3

 این خرپا کارایی خرپا دوشیب را داراست با این تفاوت که به جای اضالع مثلث از 
یک قوس نیم دایره برای شیب آن استفاده میشود و بر روی قاعده اش سوار 

.است و آب را به طرفین هدایت میکند



 خرپا نردبانی.4

 خرپای نردبانی یک خرپای صاف است و بصورت دو خط یا دو تیر موازی ساخته 
و برای استفاده بهینه از زیر سقف. میشود و داخل آن را با اتصاالت محکم میکنند

یعنی خرپای نردبانی را بصورت شیبدار. خرپا از خرپا نردبانی استفاده میشود
البته از ترکیب چند خرپای نردبانی هم برای اجرای . روی ستونها نصب میشود

.دوشیب یا سقف چند شیب استفاده میشود
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