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فصل 6

اعضاي محوري
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هدف های رفتاری:

در پایان این فصل از فراگیر انتظار می رود بتواند: 

1- اعضای محوري را تعریف كند و نقش آن را در سازه شرح دهد. 
2- انواع اعضای محوري فوالدی را با ذكر مثال شرح دهد. 

3- نیمرخ های اعضای محوري را نام ببرد و علل استفاده از نیمرخ های مركب در این اعضا 
را بیان كند. 

4- تاثیر الغری در اعضای كششی را شرح دهد. 
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6-1- تعریف اعضای محوري

عضو محوري

اعضای محوري در سازه های متعددی مانند ساختمان های چندطبقه، پل های معلق، خرپاها و مخازن هوایی به 
عنوان اعضای اصلی تحمل کننده بار و اعضای فرعی مهار کننده جانبی به کار می روند تا پایداري سازه را تامین 

کنند. 
اعضای محوري در قاب های فلزی ساختمان های چندطبقه به عنوان عضو قطری یا مهاربند برای تحمل بارهای 
جانبی ناشی از باد و زلزله و کنترل کننده حرکت جانبی قاب، در پل های معلق و کابلی ایستا به صورت آویز و در 
خرپاها و سازه های فضایی و منابع هوایی به عنوان اعضای باربر اصلی و فرعی استفاده می شوند. تصاویر شکل 

6-1 و 6-2  کاربرد اعضای محوري را در چندین سازه مختلف به عنوان اعضای اصلی و فرعی نشان می دهد.

شكل 6-1- مهاربندهای معمول مورد استفاده در ساختمان )اعضای فرعی(

عضو محوري، عضوی را گویند که بتواند تنها نیروی محوری بصورت کششی یا فشاری موجود در دو انتهای 
خود را تحمل کند.

بيش تر بدانيم

کمانش و شکست مهاربند در زلزله بم 

ضعیف بودن عضو مهاربندي در كشش، منجر به گسیختگي آن در اثر 

اعمال نیروي كششي ناشي از زمین لرزه شده است و در نتیجه كارآیي 

مهاربند از بین رفته و سازه دچار آسیب جدي شده است.
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 6-2- مقاطع مورد استفاده برای اعضای محوري
 به صورت خالصه می توان اعضای  محوري را از نظر سطح مقطع به چهار دسته زیر  تقسیم کرد: )شکل 3-6(

بوده  بسیار زیاد  مقاومت های گسیختگی  با  اغلب  1 -سیم ها، مفتول ها، كابل  های ساختمانی و طناب ها که 
بهره برداری  باید در هنگام  این اعضا  به کار می روند.  بلند و پل های معلق  و در ساخت مهاربندی دکل های 
کاماًل کشیده شوند تا قادر به تحمل بار باشند، در غیر اینصورت تحت اثر وزن خود خمیده شده و قادر به 

بود.  نخواهند  باربری 

الف- خرپا
ب- مهاربند هاي ساختمان

پ - پل ها

ت - مهاربندي سازه هاي خاص

شكل 6-2- نمونه هايي از كاربرد اعضاي محوری در سازه هاي فوالدي

شكل  6-3- نيمرخ هاي مورد استفاده به عنوان عضو مهار بندي
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عضو كششی در خرپا

عضو كششی به عنوان كابل اصلی و آويز

عضو كششی به عنوان آويز

عضو كششی به عنوان مهاربند قطری

نمونه هايی از اعضای كششی در سازه های مختلف

عنوان  به  که  تک  ناودانی های  و  نبشی ها  تسمه ها،  2-میلگردها، 
اعضای با نیروی محوری کم در سازه های مختلف به کار می روند. 
و  ناودانی  سپری،  نبشی،  زوج  صورت  به  شده  نورد  3-مقاطع 
پروفیل های I شکل که معموالً در مهاربند ساختمان و یا در ساخت 
نیروی  بر  به کار می روند، که عالوه  به عنوان اعضای اصلی  خرپاها 

کششی تحت نیروی فشاری نیز قرار می گیرند. 
برای تحمل  نورد شده و ورق که  نیمرخ های  از  4-مقاطع مركب 

نیروهای بزرگ محوري مورد استفاده قرار می گیرند. 
در اعضای محوري که تحت نیروي کششي هستند، پدیده ناپایداری 
بنابراین  نمی آید،  پدید  کلی و موضعی در عضو  به صورت کمانش 
نوع  بهترین  کشش،  صورت  به  فوالدی  سازه  یک  در  نیرو  انتقال 
انتقال نیرو است. عالوه بر آن فوالدهای با مقاومت باال و کابل های 
چندرشته ای که دارای مقاومت گسیختگی زیاد هستند قادرند بدون 
این  دهند.  انتقال  را  بزرگ  بسیار  نیروهای کششی  ناپایداری،  وقوع 
مزیت در طراحی و ساخت پل های معلق و کابلی ایستا که کابل های 
به  هستند،  سازه ها  نوع  این  تشکیل دهنده  اعضای  از  باال  مقاومت  با 

نحو چشمگیری مورد توجه و استفاده طراحان قرار گرفته است.

بيش تر بدانيم

در  از اعضاي محوري  شكل 6-4- استفاده 

سازه هاي مختلف

استفاده از 

مقاطع نامناسب 

در مهاربند 

ساختمان

استفاده از مهاربندي  ضعیف در یک جهت سازه كه 

منجر به تغییر شکل زیاد سازه شده است

استفاده از میلگرد به جاي مهاربند 

براي تحمل نیرو هاي جانبي ناشي 

از زمین لرزه
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بيش تر بدانيم

تخریب مخزن هوایي در اثر زمین لرزه به دلیل الغري زیاد تیر ها 
و اعضاي قطري

اجراي مهاربند در اطراف گنبد ساخته شده از 
خرپاي فضایي

مهاربند هاي زیر عرشه ي پل براي مقاومت 
در برابر بارهاي جانبي باد و زلزله
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6-3- الغری به عنوان معیار طراحی 
اعضای کششی که الغری1 آن ها از حد مجاز تجاوز می نماید، تحت وزن خود شکم داده و حالت شل به خود 
می گیرند و عالوه براینکه آماده جذب نیروی کششی ناگهانی نمی باشند، در اثر نیروی باد ممکن است به لرزش 

درآیند. به همین دلیل الغری اعضای کششی نباید از 300 بزرگتر باشد.
در اعضای کششی الغر مثل میلگردها، می توان آن ها را پیش تنیده نمود. در این راستا، میله مهارها را تحت مقداری 
نیرو  آماده جذب  آن را  و  برده  بین  از  را  میله مهار  شل شدگی  اوالً  اولیه،  این کشش  می دهند.  قرار  اولیه  کشش 

می نماید، ثانیًا بر سختی سازه می افزاید و از لرزش آن در مقابل نیروهای باد و زلزله جلوگیری می کند. 

1- مفهوم الغري در فصل چهارم توضیح داده شده است

شكل 6-5- مهاربندی ساختمان



92

نمونه ي اجراي نادرست مهاربندها در این سازه اجرا شده است، كه در 
طبقه دوم مهاربند به طور كلي حذف شده است این سازه به دلیل فاصله 
زیاد تا مركز زلزله بم دچار آسیب جدي نشده است و فقط در اجزاي 

غیر سازه اي آن ترك و خرابي به وجود آمده است .

بيش تر بدانيم

بادبند  كلي  تخریب 
اتصاالت  جهت  به 
انتخاب  و  نامناسب 

مقاطع ضعیف

و  مقطع  ضعف 
مهاربند  اتصاالت 
تا  گردیده  باعث 
كلي  طور  به  بادبند 
تخریب شود و اصاًل 
خود  كارآیي  نتواند 

را داشته باشد

موجب  مهاربند  عضو  الغري 
كمانش آن شده است

به  منجر  فشاري  طراحي  عدم 
كمانش آن در زلزله شده است

اتصال نامناسب ورق مهاربند به تیر و ستون 
عملکرد بادبند را مخدوش كرده است.

مهاربندي مناسب سقف كه موجب پایداري سازه شده است 
و نیروي جانبي زلزله توسط این مهار ها گرفته شده است.
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بيش تر بدانيم

طبقه اول ساختمان، به دلیل سختي کمتر 
یا ضعف بیشتر در اتصاالت، مانند یک 
طبقه نرم رفتار کرده و موجب تخریب 
در بخش هاي اعضاي باربر مانند ستون ها 

   

)ستون  اعضا  ضعف 
و مهاربند( در طبقات 
حذف  و  پایین 
طبقات  در  مهاربند 
تخریب  به  منجر 

سازه شده است

موازي  که  مهاربندي  عضو  کمانش 

شده  اجرا  یکدیگر  به  اتصال  بدون  و 

نهایي  ظرفیت  تا  شده  موجب  بودند، 

تکمیل  نیرو ها  تحمل  در  مهاربند 

این   درحــالي است  کــه    بـه  نگـردد.

با  را  بند  مهار  عضو  دو  راحتي مي توان 

جوش دادن تسمه،میلگرد و یا ورق هاي 

استفاده از قطعات منفصل براي جبران کمبود طول مهاربند چند ضلعي، اتصال 
مهاربند را ضعیف کرده و از همان محل دچار گسیختگي شده است.

طرح و اجراي ناصحیح مهاربند، 
شده  سازه  تخریب  به  منجر 
منحصراً  باید  مهاربند ها  است. 

براي یک طبقه باشد.
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به این پرسش ها پاسخ دهيد: 

 1 – در چه شرایطی در یک ساختمان مرتفع، ساختمان می تواند نیروهای عرضی را تحمل 
کند و از حالت شاقولی خارج نشود؟

2 – در چه شرایطی حالت تعادل در یک ساختمان پایدار نیست و سرانجام به خرابی آن 
منجر می شود؟

3 – مهاربندی را با رسم شکل توضیح دهید.
ترسیم  انتخاب می کنند،  آن  از  را معموالً  بادبند  نیمرخ های مختلف که قطعات قطری   –  4

نمایید )7مورد(
5- انواع مقاطع مورداستفاده در اعضای محوري را بیان کنید؟
6- دلیل پیش تنیده نمودن بعضی از اعضای کششی چیست؟

7- چگونگی ایجاد نیروی کششی و فشاری را در شکل های زیر رسم کنید؟


