تحقیقات بتن
سال هشتم ،شمارۀ اوّل
بهار و تابستان 60
ص 51 – 80
تاریخ دریافت66/8/ 10 :
تاریخ پذیرش60/6/6 :

بررسی اثر تعداد دهانه بر ظرفیت استاتیکی پ های قوسی بتنی غیرمسلح با دهانه  6متری
مهدی یزدانی*
دانشجوی دکتری سازه ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
محمدصادن معرفت
استاد دانشکده مهندسی عمران ،دانشگاه تهران ،ایران

چکیده
پ های قوسی بنایی به تعداد زیادی در شبکه راهآهن کشور وجود دارند .این پ ها جهت بارهای سرویس طراحی شدهاند ،اما در طول
ســالیان گذشــته این بارها به شــدت افزایش یافتهاند .برای ارزیابی ظرفیت این پ ها با توجه به رفتار پیچیده آنها ،نیاز به آزمایشهای
بـارگذاری و میدانی اســت .از آنجایی که به علت تعدد این پ ها امکان انجام آزمایشهای میدانی وجود ندارد ،بنابراین برای ارزیابی
این پ ها نیاز به مدلسـازی دقیق آنها میباشد .برای اینکه بتوان رفتار این پ ها را بهم مربوط کرد پاراماترهای زیادی وجود دارند که
مهمترین آنها عبارتند از :اثر تعداد دهانه ،اثر طول دهانه ،اثر هندســه قوس و اثر ســختی مصــالح .آزمایش بارگذاری بر روی پ کیلومتر
 31راه آهن قدیم تهران – قم که یک پ قوسـی بتنی غیرمسـلح با پنج دهانه شـش متری اسـت ،مشـخصات مهمی از جمله صلبیت بسیار
باالی پ  ،سـختی اولیه و الگوی ترکخردگی در پ را به نمایش گذاشـته اسـت .باتوجه به اینکه تعداد دهانه در این سازهها بر ظرفیت
باربری پ اثر مسـتقیمی دارد ،در این مقاله سـعی شـده اسـت با استفاده از نرمافزار اجزاء محدود  ،ANSYSاثر تعداد دهانه بر مقاومت
تسلیم این پ ها بررسی گردد .نتایج نشان میدهد که رفتار پ های قوسی بتنی غیرمسلح با یک دهانه کامالً متفاوت با پ های قوسی بتنی
غیرمسـلح با تعداد دهانههای بیشتر از یک است .همچنین نتایج نشان میدهد که که در پ های قوسی بتنی که بیش از یک دهانه دارند با
افزایش تعداد قوسها ،مقاومت تســلیم کاهش و مقدار جابهجایی در کلید قوس افزایش مییابد .در نهایت روابطی جهت محاســبه مقدار
مقاومت تسلیم و جابهجایی در پ های قوسی بتنی غیرمسلح با دهانههای  6متری به ازای تعداد دهانههای مختلف پیشنهاد گردیده است.
واژههای کلیدی :پ های قوسی بتنی غیرمسلح ،مدل اجزاء محدود ،اثر تعداد دهانه ،مقاومت تسلیم پ های قوسی راهآهن.

* نویسنده مسئولm.yazdani@ut.ac.ir :
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 -1مقدمه

پیشانی به عنوان عناصر سازهای پل ،تأثیر مهمی در رفتار این سازهها

ارزیابی مقاومت باقیمانده پلهای قوسی بنایی از مباحث مورد دارند [ .]6از محققین دیگر در این زمینه برینسیچ و سابیا هستند،
توجه مهندسان و محققان میباشد .در این ارزیابی ،نیاز به مدل -آنها در یکی از مقاالت خود پل تانارو را که در شمال ایتالیا
سازی دقیق رفتار سازه میباشد ،اما پیچیدگی موجود در رفتار این -قراردارد ،مورد بررسی قرار دادهاند .این پل دارای  18دهانه و در
گونه سازهها منجر به انجام آزمایشهای میدانی گردیده است ،تا با سال  1833ساخته شده است .آنها با آزمایشهایی نظیر مغزهگیری،
استفاده از این آزمایشها بتوان یک مدلسازی مناسب انجام داد و چکش اشمیت و تستهای صوت ،خصوصیات مختلف پل را
رفتار دقیق آنها را مورد ارزیابی قرار داد.

تعیین کردهاند و یک رابطه برای بدست آوردن مدول االستیسیته

مطالعه رفتار پلهای قوسی با مصالح بنایی سابقه دیرینه در نقاط مصالح بنایی ارائه کردهاند .در ادامه آنها با انجام یک آزمایش
مختلف جهان دارد .از اولین محققین در این زمینه میتوان به «پیپارد» دینامیکی ،فرکان

سازه در مودهای مختلف و نسبتهای میرایی

و «هیمن» اشاره کرد .نتیجه نظریهی پیپارد روش معرون نیمه تجربی را بدست آوردهاند .این محققین از بارگذاری سروی

برای کل

مکزه و نتیجه نظریهی هیمن ،روش مکانیزم بوده است .اولین کاربرد دهانهها و بار تخریب برای دو دهانه تحت شرایط مختلف استفاده
آنالیز قوسها با مصالح بنایی با استفاده از روش اجزاء محدود توسط کردهاند [ .]0ملبورن و همکارانش سه پل چند دهانه را مورد
تولر انجام شد .تولر نتایج تحقیق و مدلسازی خود را با کارهای آزمایش قرار دادند و اثرات تعداد دهانه بر مقاومت نهایی پل را
آزمایشگاهی مقایسه کرد .در مدل او هیچ عملکرد تماسی بین قوس بدست آوردند .اگرچه آزمایش آنها بر روی اثرات دیوار جانبی
و مصالح پرکننده در نظر گرفته نشد ،بنابراین کریسفیلد نشان داد با متمرکز نشده بود ،اما در یکی از پلها که دارای دیوار جانبی
این شرایط روش اجزاء محدود منجر به بار گسیختگی کمتری نسبت منفصل بود %64 ،مقاومت کمتری را از خود نشان داد [ .]7ملبورن
به روش مکانیزم میشود ،و برای رفع این مشکل ،فنرهایی با رفتار و همکارانش خستگی در پلهای قوسی را نیز موررد بررسی قرار
غیرخطی برای شبیهسازی مقاومت جانبی مصالح پرکننده در نظر دادهاند و مشاهده کردهاند در پلهای قوسی مورد بررسی حدود
گرفت .مطالعات تولر بر اساس المان تیر مستقیم بود ،ران کار تولر  %04مقاومت پلها تحت اثر بار استاتیکی از بین میرود [ .]3ملبورن
را ادامه داد و از المانهای تیر خمیده استفاده کرد ،چو نیز در ادمه و همکارانش همچنین در یک مطالعه دیگر تأثیرات دیوار جانبی
کار تولر از المانهای تیر مخروطی استفاده کرد .پیج از جمله را بر روی مقاومت نهایی پل بررسی کردهاند و متوجه شدند که
محققینی است که آزمایشهای فراوانی را بر روی اینگونه پلها دیوارهای جانبی  %54مقاومت نهایی پل را افزایش میدهند [.]5
انجام داده است .وی آزمایشهای فراوانی را بر روی پلهای قوسی رویلز و هنری مطالعات خود را بر روی  60پل قوسی متمرکز کرده
سنگی تحت اثر بار سروی

و بار تخریب انجام داده است و به نتایج بودند و اثرات پرکننده و دیوار جانبی را روی پلها بررسی کردهاند

مهمی از جمله اینکه رفتار این پلها خطی و تحت بارهای قائم رفتار و به این نتیجه رسیدند که پرکنندهها و دیوارهای جانبی بسته به
آنها بهصورت دو بعدی است ،رسیده است [.]1

مشخصات هندسی پل مقاومت پل را  6تا  16برابر افزایش میدهد.

از محققین دیگر در پلهای قوسی بنایی لورنسو میباشد .وی از آنها همچنین در بررسیهای خود به این نتیجه رسیدند که رفتار این
جمله کسانی است که بر تحلیل غیرخطی تأکید دارد .لورنسو حل سازهها سه بعدی میباشد [ .]8بایراکتار و همکارانش پل قوسی دو
این مسائل را به سه دسته تقسیم نموده است :حالت االستیک ،حالت دهانهای را تحت اثر بار ناشی از عبور عابر پیاده آزمایش کردند و
غیراالستیک و حالت پالستیک .مطالعات او نشان داد که نتایج از یک مدل سه بعدی اجزاء محدود برای بدست آوردن مشخصات
تحلیل در حالت االستیک قابل اطمینان نیست [ .]6فانینگ و بوسبی دینامیکی استفاده کردند [ ]6و به این نتیجه رسیدند که کالیبراسیون
آزمایشهای میدانی زیادی روی پلهای بنایی انجام دادهاند و یک امر ضروری در مدلسازی این سازهها است [ .]14ارتگا و
مدلهای اجزاء محدود خود را با آنها مقایسه کردهاند .آنها با ارائه موریر نیز با مطالعه بر روی شش پل قوسی با تعداد دهانههای
یک مدل سه بعدی ،پیشنهاداتی را در نحوه مدلسازی ارائه کرده -مختلف ،اثر هندسه را بر ظرفیت پلهای قوسی بنایی مورد مطالعه
اند .آنها معتقد هستند که شکل و مقطع قوس و همچنین دیوارهای قرار دادهاند [ .]11معرفت و همکاران نیز در تحقیقات جداگانهای
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بررسی اثر تعداد دهانه بر ظرفیت استاتیکی پل های قوسی ...

به این نتیجه رسیدند که ظرفیت استاتیکی پلهای قوسی بتنی از عمر آن میگذرد .در آزمایش استاتیکی با توجه به سختی باالی
غیرمسلح بسیار بیشتر از بار سروی

میباشد [ ]16-16و [ ،]16-18مصالح و هندسه پل ،مشاهده گردید که رفتار پل تحت اثر بارهای

همچنین با انجام تحلیلهای دینامیکی به این نتیجه رسیدند که استاتیکی به مراتب بیشتر از بارهای سروی  ،کامالً بهصورت خطی
میرایی این پلها بسته به طول دهانه و تعداد دهانه میتواند بین  -6است [ .]16در آزمایش بارگذاری این پل ،ویژگیهای مهمی از پل
نظیر سختی اولیه ،حد رفتار خطی  ،الگوی ترکخردگی و

 %14متغیر باشد [.]10

در سالهای اخیر نیز با توجه به اهمیت این پلها در شبکه راهآهن مکانیزمهای حاکم بر رفتار سازه مشخص شده است.
بحث ارزیابی لرزهای آنها در مناطق زلزلهخیز مورد توجه قرار در حال حاضر در شبکه راهآهن کشور تعداد زیادی از این دسته
گرفته است و تعداد معدودی پژوهش توسط پال ،یزدانی و معرفت پلها با تعداد دهانههای مختلف وجود دارد .با توجه به نظر اکثر
انجام گردیده است [ . ]13-17همچنین یزدانی و معرفت در مرجع محققین ،در تحلیلهای استاتیکی چهار عامل تعداد دهانه ،طول
[ ]15به ارزیابی رفتار دینامیکی پلهای قوسی بتنی غیرمسلح تحت دهانه ،هندسه قوس و مقاومت مصالح ،عوامل تأثیرگذار در ظرفیت
استاتیکی پلهای قوسی بنایی هستند [ ،]11-1بنابراین هدن از

اثر عبور حرکت قطار پرداختهاند.

پلهای قوسی بنایی را بسته به نود مصالحشان ،میتوان به سه دسته مقاله حاضر به کمک نتایج به دست آمده از آزمایش میدانی،
بررسی اثر تعداد دهانه بر ظرفیت استاتیکی این نود سازهها است.

تقسیمبندی نمود:
 -1پلهای قوسی آجری -6.پلهای قوسی سنگی -6 .پلهای

 -3ویژگی پ مورد آزمایش

قوسی بتنی غیرمسلح.

در زمینه پلهای قوسی آجری و سنگی ،با توجه به تعدد این پلها در پل اکبر آباد در کیلومتر  60راه آهن قدیم تهران – قم واقع شده
کشورهای اروپایی ،تحقیقات گستردهای بر روی آنها انجام شده است و دارای پنج دهانه  3متری میباشد .سازه پل از نود قوسی
است .اگرچه محققین این زمینه هنوز به روشی جامع و واحد برای بتنی غیرمسلح میباشد و بیش از  54سال از ساخت آن میگذرد.
تحلیل این سازهها نرسیدهاند ،اما تا حدود زیادی رفتار این سازهها در این پل ترکهای اولیهای به ضخامت حدود  6سانتیمتر در کلید
مورد ارزیابی قرار گرفته است .در مورد پلهای قوسی بتنی غیرمسلح هر پنج قوس به صورت تمام عمق مشاهده گردیده است که پهنای
با توجه به تعداد انگشتشمار آزمایشهای میدانی ،در این زمینه آنها از پایین به باال کاهش یافته و در نیمه باالیی ضخامت قوس
تحقیقات چندان زیادی انجام نشده است و فقط میتوان به آزمایش بسته به نظر میرسد .در شکل  1میتوان این پل را مشاهده نمود،
معرفت و همکارانش در سال  6444اشاره کرد [.]64-18

همچنین مشخصات هندسی پل در جدول  1آمده است .مشخصات

در یک مطالعه میدانی مفصل ،یک پل قوسی بتنی غیر مسلح در مکانیکی مصالح با استفاده از آزمایش مغزهگیری بدست آمده
مسیر راه آهن تهران  -قم تحت آزمایش بارگذاری قرار گرفته است .در جدول  6میتوان مشخصات مکانیکی مصالح را در
است .این پل از پنج دهانه  3متری تشکیل شده و بیش از  54سال اجزای مختلف سازه مشاهده نمود [.]16

شکل  -1مقطع طولی پل قوسی بتنی اکبر آباد []16
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جدول  -1مشخصات هندسی پل []16
پل

تعداد دهانه

اکبرآباد

7

طول دهانه
(متر)
3

شکل قوس

ضخامت

ضخامت پاطاق

کلید (متر)

(متر)

(متر)

4 /5

1 /1

6 /6

نیم دایره

قوس

عر

ارتفاد پل

ضخامت دیوار

(متر)

جانبی (متر)

8

1

جدول  -6مشخصات بتن از آزمایش مغزهگیری []16
وزن مخصوص (

عنوان

مقاومت فشاری بتن ( ) MPa

مدول االستیسیته ( ) GPa

بتن پرکننده

5 /3

14/6

6615

قوس

66/0

60/6

6664

پایه

61/6

63/7

6674

m3

) Kg

بارگذاری استاتیکی با استفاده از وزنههای  0تنی در دهانه وسط به در پاطاق و پایههای پل در حین بارگذاری بهوجود آمدهاند
طول  3متر انجام شده است .در شکل  6نحوه بارگذاری استاتیکی (ترکهای ثانویه).
تدریجی صورت گرفته و هر بار افزایش بار ،به میزان  60تن بوده

5000

است ،تغییرمکان قائم کلید قوس مطابق شکل  6در هر بار افزایش

4000

بار ،ثبت گردیده است.

3000

از طرف قم

2000

از طرف تهران

1000

نیرو []KN

نشان داده شده است .در این آزمایش افزایش بار به صورت

6000

0
3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0

تغییرمکان []mm

شکل  -6منحنی جابهجایی قائم – نیرو در قوس میانی []16

شکل  -6بارگذاری استاتیکی پل اکبرآباد []16
در این آزمایش ،بارگذاری تا بار  744تن ادامه یافته و به علت عدم

شکل  -0ترکهای اولیه در کلید و ترکهای ثانوی به وجود

امکان بارگذاری بیشتر ،سازه تا بار تخریب بارگذاری نشده است.

آمده در پاطاقها در حین بارگذاری []16

اگرچه میزان بار آزمایش خیلی بیشتر از بار سروی

پل میباشد،

اما مقاومت نهایی پل در آزمایش به علت محدودیتهای میدانی  -9مدلسازی عددی سازه
بدست نیامده است .در یک مطالعه مجزا مقاومت نهایی پل توسط رفتار واقعی سازه به شرایط گیرداری تکیهگاهها ،خواص واقعی
معرفت و یزدانی در مرجع [ ]16پیشبینی شده است .در شکل  0مصالح ،تغییر خواص در مقاطع مختلف ،اثر خستگی ،اندازه و
ترکهای اولیه و ثانویه ایجاد شده در پل نشان داده شده است .موقعیت ترکها و غیره بستگی دارد .همچنین الزم است که رفتار
ترکهای موجود در کلید قوس اولیه هستند و ترکهای موجود مصالح پرکننده و اندرکنش خاک و پی بهصورت مناسبی مد نظر
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قرار گیرد .در عمل اعمال تمامی این ویژگیها به صورت دقیق

مسطح در نظر گرفته شده و از المانهای  PLANE42و PLANE82

نامقدور است .از اینرو به ناچار برخی از عوامل فوق بهصورت در نرمافزار  ANSYSاستفاده گردیده است .همچنین جهت مدل-
غیرمستقیم وارد مدلسازی میگردند.

سازی رفتار مصالح از معیار غیرخطی دراکر – پراگر که یک معیار

در مقاله حاضر از مدلهای صحت سنجیشده در پژوهشهای بسیار مناسب برای مصالح بنایی است ،استفاده گردیده است.
گذشته از جمله مراجع [ ]10-16و [ ]16-13استفاده میگردد .در خاک تا عمق  14متری و پل مطابق با جزئیات کامل مدلسازی
مطالعات قبلی مدل اجزاء محدود بهنگامشده این سازه بدست آمده گردیده است .در شبیهسازی حاضر ،شرایط مرزی مدل و
است .تحقیقات انجام شده نشان داد که بار تسلیم پل پنج دهانهای مشخصات مکانیکی خاک بهعنوان پارامترهای نامعین در فرایند
حاضر تحت اثر بارهای قائم برابر  656تن و ظرفیت نهایی (بار کالیبراسیون آنچنان محاسبه شدهاند که پاسخ سازه مطابق با
معادل لحظه خرابی) آن  1836تن است .جزنیات بیشتر مربوط به آزمایش گردد .مدل نهایی و شرایط مرزی سازه صحت سنجی
محاسبه ظرفیت تسلیم و نهایی پلهای قوسی بتنی در مراجع [ ]16و شده در شکل  7نشان داده شده است .ترکهای اولیه به صورت
[ ]16نشان داده شده است .در این مدلسازی اجزای مختلف سازه ،فضای خالی در نظر گرفته شدهاند که در شکل  3نحوه مدلسازی
شامل قوسها ،پایهها ،دیوارهای جانبی و خاک مطابق با وضعیت آنها نشان داده شده است .بنابراین مشخصات مکانیکی نهایی مدل
موجود پل و نقشههای موجود با تمام جزئیات مدلسازی گردیده مطابق جدول  6بدست آمده است .در شکل  5منحنی پاسخ پل تا
است .با توجه به رفتار دو بعدی این سازهها تحت اثر بارهای قائم بار تسلیم همراه با نتایج تست میدانی ارائه شده است .برای مشاهده
[ ]10-16[ ،]0-1و [ ،]64-13مدل اجزای محدود از نود کرنش جزئیات بیشتر به مرجع [ ]16مراجعه گردد.

شکل  -7مدل اجزای محدود و شرایط مرزی []16

شکل  -3مدلسازی ترکهای اولیه در کلید قوس []16
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جدول  -6مشخصات نهایی اعضای سازهای []16
وزن مخصوص

مدول االستیسیته

ضریب

( )GPa

پواسون

قوس

60.6

4.1353

6664

پایه

63.7

4.1848

6674

7.315

پرکننده

14.6

4.6886

6615

1.617

63.7

خاک

5

4.66

6444

1

64

عنوان

(

3

m

) Kg

ضریب چسبندگی

زاویه اصطکاک

( ) MPa

(درجه)

3.761

76
71.6

شکل  :5منحنی نیرو  -تغییرمکان قائم پل مورد نظر تا بار تسلیم []16
 -1اثر تعداد دهانه بر مقاومت تسلیم پ های قوسی بتنی قوسی بتنی مطالعات کمتری انجام گرفته است .از طرفی در نظر
غیرمسلح

گرفتن همه عوامل طول دهانه ،تعداد دهانه ،شکل قوس و مقاومت

با توجه به رفتار پیچیده پلهای قوسی بنایی ،عوامل زیادی بر مصالح در یک پژوهش نیاز به جمعآوری اطالعات وسیعی از
ظرفیت نهایی این سازهها مؤثر است که بهطور کلی میتوان آنها را مشخصات پلها را دارد .به همین منظور در مقاله حاضر به بررسی
به چهار دسته از جمله :اثر طول دهانه ،اثر تعداد دهانه ،اثر شکل اثر تعداد دهانه بر ظرفیت پلهای قوسی بتنی غیرمسلح با استفاده از
قوس و اثر سختی سازه تقسیم بندی نمود .در بررسی هر کدام از نتایج محدود از آزمایشهای میدانی صورت میگیرد.
این عوامل مطالعات وسیعی صورت گرفته است که از مهمترین در مطالعه حاضر با استفاده از مدل بهنگام شده که در مرجع [ ]16و
آنها میتوان به بررسی اثر تعداد دهانه در کارهای پیچ [ ]1و ملبورن [ ]16مورد اعتبارسنجی قرار گرفته است ،اثر تعداد دهانه بر ظرفیت
[ ]7-0تحت بارهای استاتیکی در پلهای قوسی آجری و سنگی استاتیکی ،مقاومت تسلیم و مکانیزم تخریب مورد بررسی قرار می-
اشاره کرد .در سال  6417نیز بایراکتر و همکاران با انجام مطالعات گیرد .مدلهای نشان داده شده در شکل  8براساس مشخصات هندسی
وسیعی روابطی را جهت محاسبه فرکان اصلی ومیرایی پلهای مطابق جدول  1و مصالح مطابق جدول  6کامالً مشابه پل کیلومتر 60
قوسی سنگی با تعداد دهانههای مختلف پیشنهاد دادهاند [ .]61رهآهن تهران – قم تهیه گردیدهاند.
همانطور که اشاره گردید پلهای قوسی بنایی از لحاظ جن

با توجه به اینکه بارگذاری استاتیکی فقط در یک دهانه انجام شده

مصالح به سه دسته آجری ،سنگی و بتنی غیرمسلح تقسیم میشوند .است ،میتوان گفت که مکانیزم حاکم بر رفتار این مدلها با تعداد
با توجه به تعدد پلهای قوسی سنگی و آجری مطالعات وسیعی بر دهانههای مختلف یکسان میباشد .تنها تأثیر تعداد دهانه بر این مدلها
روی آنها انجام گرفته است ،این در حالی است که در مورد پلهای را میتوان در تغییر صلبیت (گیرداری و سختی) سازه مشاهده کرد.
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شکل  -8مدلهای اجزا محدود مورد بررسی با دهانههای مختلف
این پدیده را میتوان با یک تیر سراسری پنج دهانه که در دهانه مرجع [ ]16نشان داده است .اگر نمودار حاضر (شکل  )6را برای
وسطی بارگذاری شده است ،تعبیر کرد که در آن هرچه تعداد مدلهای دارای دهانههای مختلف براساس شکل  8محاسبه گردد،
دهانهها کمتر باشد صلبیت تیر نیز بیشتر میشود [ .]66به همین میزان تنش در کلید قوس مطابق با شکل  14برای همه مدلها
منظور با توجه به مطالب گفته شده برای بدست آوردن مقاومت بدست خواهد آمد .با مقایسه تنش در شکل  14مشاهده میشود که
تسلیم پل مورد نظر با دهانههای مختلف ،از این ایده استفاده میشود مقادیر تنش اندکی با یکدیگر در مدلهای مختلف ،متفاوت
که مکانیزم حاکم بر کل مدلها یکسان است ،بنابراین میتوان فر

هستند .در همه مدلها به جز مدل دارای یک دهانه ،حداکثر تنش

کرد که سطح تنش در کلید قوس دهانههایی که بارگذاری شدهاند  6/7مگاپاسکال است.
کامالً مشابه یکدیگر است .در پلهای قوسی بنایی کلید قوس به عنوان در مدلهای  6تا  11دهانه ،تنها تفاوت آنها بار متناظر با تنش 6/7
یک نقطه بحرانی شناخته میشود ،و به همین منظور سطح تنش در این مگاپاسکال است که علت این امر به علت افزایش صلبیت مطابق
نقطه انتخاب گردیده است .در شکل  6میزان تنش در کلید قوس میانی مطالب گفته شده است .در جدول  0بار متناظر با تنش 6/7
پل اکبرآباد که دارای پنج دهانه است تا نقطه تسلیم ( 656تن) براساس مگاپاسکالی نشان داده شده است .با توجه به نتایج بدست آمده
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نکته قابل ذکر این است که مدل دارای یک دهانه دارای مکانیزم
رفتاری متفاوت با سایر مدلهاست .علت این امر به این دلیل است
که مدل دارای یک دهانه مانند یک تیر دو سرگیردار رفتار میکند
که رفتار آن با تیرهای سراسری کامالً متفاوت است و برای بدست
آوردن مقاومت تسلیم و نهایی آن باید از روشهای دیگری استفاده
شود .در این پژوهش از ارزیابی پلهایی با یک دهانه صرن نظر
میشود و فقط رفتار پلهای چند دهانهای بررسی خواهد شد.

شکل  :6میزان تنش در کلید قوس پل اکبرآباد تا نقطه تسلیم [.]16

شکل  -14میزان تنش در کلید قوس مدلها با دهانههای متفاوت
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جدول  -0اثر تعداد دهانه بر مقاومت تسلیم
مدل

میزان بار متناظر با تنش در نقطه تسلیم (تن)

مدل دارای  11دهانه

613

مدل دارای  5دهانه

664

مدل دارای  7دهانه

674

مدل دارای  0دهانه

638

مدل دارای  6دهانه

667

مدل دارای  6دهانه

316

در ادامه با توجه به رفتار یکسان این مدلها ،با تعریف یک ضریب  0و  7مشاهده میشود ،مدلهای دارای  5 ،7 ،0 ،6و  11دهانه،
میتوان مقاومت تسلیم سایر مدلها را بدست آورد .در پل پنج دارای مشخصات یکسانی هستند .در مدل دارای دو دهانه اگرچه
دهانه مقاومت تسلیم  656تن بدست آمده است [ ،]16اگر نسبت میزان تنش آن در کلید مشابه سایر مدلها بود ،اما نتایج بدست
مقاومت تسلیم به میزان بار متناظر با تنش  6/7مگا پاسکال مطابق آمده برای آن با سایر مدلها متفاوت است که میتوان علت آن را
فرضیات ارائه شده یکسان باشد ،مقاومت تسلیم سایر مدلها بدست این چنین توجیه کرد :با توجه به اینکه در مدل دو دهانهای فقط در
میآید ،بنابراین ضریب مورد نظر از تقسیم دو عدد 656/674که یک طرن از دهانه بارگذاری شده ،قوس وجود دارد ،بر صلبیت
برابر  6/8بدست میآید .اگر این ضریب را در مقدار بار متناظر با سازه افزوده شده و رفتار سازه سختتر میگردد (مشابه تیر یک
تنش  6/7مگا پاسکال در سایر مدلها ضرب کرد ،مقاومت تسلیم سر گیردار – یک سر مفصل) .بنابراین در پلهای دو دهانهای نیز
آنها بدست خواهد آمد که در جدول  7مشخصات متناظر در نقطه با توجه به وجود قوس ،فقط در یک طرن سازه ،مکانیزم حاکم بر
تسلیم در همه مدلها نشان داده شده است .همانطور که در جدول رفتار آنها اندکی متفاوت با سایر پلهای چند دهانهای است.
جدول  -7مشخصات نقاط تسلیم
مدلها

مقاومت تسلیم (تن)

تغییرمکان متناظر نقطه تسلیم (میلیمتر)

تغییرمکان متناظر با بار  744تنی آزمایش

مدل دارای  11دهانه

880

7/86

6/18

مدل دارای  5دهانه

863

7/80

6/10

مدل دارای  7دهانه

656

7/07

6/5

مدل دارای  0دهانه

1466

7/36

6/36

مدل دارای  6دهانه

1140

3

6/75

مدل دارای  6دهانه

1561

10/75

6/60

روشی دیگر که بتوان با آن نقطه تسلیم را پیشبینی کرد ،استفاده حد پایین برای پیشبینی مقاومت تسلیم پلهای قوسی بتنی
از تغییرمکان معادل است .در مدل پنج دهانهای ،نقطه تسلیم  656غیرمسلح است و قطعاً بار تسلیم در بین این اعداد قرار دارد .در
تن و تغییرمکان معادل آن  7/07میلیمتر بدست آمد .اگر فر

شکل  11وضعیت مدلها با دهانههای مختلف در تنش تسلیم نشان

شود که در تغییرمکان معادل  7/07میلیمتری مدلها تسلیم می -داده شدهاند .همانطور که مشاهده میشود مکانیزم تشکیل مفصل
شوند ،میتوان مقاومت تسلیم سایر مدلها را بدست آورد [ .]16در مدلهای  5 ،7 ،0 ،6و  11کامالً مشابه هستند .مدل دارای دو
بنابراین با استفاده از جدول  7و  3میتوان گفت که نتایج حاصل دهانه اندکی متفاوت و مدل دارای یک دهانه کامالً رفتار متفاوتی
از بار معادل ،یک حد باال و نتایج حاصل از تغییرمکان معادل ،یک دارد .بنابراین همانطور که از شکل  11مشخص است ،در صورتی
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که در اطران دهانهای که بارگذاری میشود ،دهانهایی وجود الزم به ذکر است که در تحلیل قوسها ،با ایجاد چهار مفصل قوس
داشته باشد ،مکانیزم تشکیل مفاصل یکسان است و در صورتیکه دچار مکانیزم میشود ،این در حالی است که در پلهای قوسی
دهانهای وجود نداشته باشد مکانیزم متفاوت است که این موضود ایجاد مکانیزم کامالً به مشخصات هندسی قوسها بستگی دارد.
نتایج حاصل از تحقیقات پیج نشان میدهد که پلهای قوسی با

در مدل با یک و دو دهانه مشاهده گردید.
جدول  :3مقاومت تسلیم مدلها بر مبنای تغییرمکان معادل

طول دهانه کمتر از  3متر دارای مکانیزم کامالً متفاوتی با پلهای

مدلها

بار معادل با تغییرمکان  7/07میلیمتر (تن)

صخامت یکسان

مدل دارای  11دهانه

866

قوسها) هستند .در پلهای با دهانههای بزرگ ،قوسها با ایجاد 0

مدل دارای  5دهانه

866

مفصل مکانیرم شده ،این درحالی است که در پلهای با دهانههای

مدل دارای  7دهانه

656

کوچک ،ایجاد مکانیزم با  6مفصل نیز مشاهده شده است [ .]1در

مدل دارای  0دهانه

1443

مدل دارای  6دهانه

1464

شکل  11نیز این امر مشاهده شده است .همانطور که مشاهده می-

مدل دارای  6دهانه

1414

قوسی با طول دهانه بیشتر از  64متر (با فر

شود ،مکانیزم ایجاد مفاصل در مدل یک دهانه کامالً متفاوت با
سایر مدلهاست.

شکل  -11مکانیزم تشکیل مفصل در تمامی مدلها با دهانه مختلف.
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برای بدست آوردن مقامت تسلیم پلهای قوسی بتنی غیرمسلح که
دارای مشخصات هندسی و مکانیکی یکسانی (از جمله شکل قوس
و مصالح یکسان) با پل اکبرآباد هستند ،میتوان براساس شکل 16
0.186
 p  1363.1.9nکه حاصل از برازش مقادیر
و  16از تابع

مقاومت تسلیم دهانههای مختلف هستند ،استفاده نمود .همچنین در
0.1232
 y  2.25nکه حاصل از
شکل  10با استفاده از تابع

برازش مقادیر تغییرمکان دهانههای مختلف در بار  744تنی
آزمایش هستند ،تغییرمکان پلهای مشابه اکبرآباد با هر دهانهای را

شکل  :16مقاومت تسلیم پلهای قوسی با دهانه شش متر

بدست آورد .در این رابطهها  nتعداد دهانه p ،بار تسلیم برحسب
تن و  yجابهجایی کلید قوس بارگذاری شده برحسب میلیمتر می-
باشد .الزم به ذکر است با توجه به توضیحات ارائه شده استفاده از

این رابطه بهازای  n  1اصالً مناسب نبوده و همچنین بهازای

 n  3نتایج از دقت بسیار مناسبی برخوردار است .برای n  2

نیز نتایج از خطای قابل قبولی نیز برخوردار میباشد .در مورد تابع
توانی انتخاب شده الزم به ذکر است با توجه به اینکه در مرجع شکل  :16پیشنهاد یک تابع جهت محاسبه بار تسلیم پلهای قوسی
[ ]61برای بیان فرکان

بهازای تعداد دهانه از تابع لگاریتمی استفاده

با دهانه شش متر

گردیده است ،در پژوهش حاضر نیز تابع توانی به چندجملهایها و
سایر توابع جهت برازش ترجیح داده شده است .در ادامه برای
صحت سنجی رابطه ارائه شده یک پلقوسی با تعداد  15دهانه با
 ANSYSمدل گردید .با استفاده از رابطه پیشنهاد شده در این
پژوهش مقاومت تسلیم پل برابر  847تن و جابهجایی متناظر با بار
 744تن برابر  6/16میلیمتر محاسبه میگردد .نتایج حاصل از
مدلسازی پل  15دهانه نشان می دهد که بار تسلیم با استفاده از
روش حد باال برابر  868تن و با استفاده از روش حد پایین برابر
 560تن است .همچنین و جابهجایی متناظر با بار  744تن برابر
 6/66میلیمتر است .همانطور که مشاهده میشود برای مدل با
 15دهانه توابع پیشنهادی از دقت بسیار مناسبی برخوردار هستند.

شکل  :10پیشنهاد یک تابع جهت محاسبه تغییرمکان در کلید
قوس تحت بار  744تن پلهای قوسی با دهانه شش متر
 -3نتیجهگیری

در مقاله حاضر مطالعات بر روی پلهای قوسی با دهانه  3متری که در مقاله حاضر نتایج مدلسازی عددی برای تعیین اثر تعداد دهانه
دارای تعداد دهانههای مختلفی هستند ،صورت گرفت .بهطور کلی بر روی یک پل قوسی بتنی غیرمسلح با پنج دهانه شش متری ارائه
میتوان روندی مشابه را برای سایر پلها با طول دهانههای متفاوت گردید .پل اکبرآباد که در کیلومتر  60راه آهن قدیم تهران – قم
با  3متر را استفاده نمود .بنابراین میتوان چنین نتیجه گرفت که واقع است ،قبالً تحت آزمایش بارگذاری قرار گرفته و مشخصات
روند تغییرات جابهجایی و مقاومت تسلیم سایر پلها مشابه مطالعه مهمی نظیر سختی اولیه ،صلبیت باال و الگوی ترکخردگی در آن
حاضر است ،با این تفاوت که مقادیر آنها متفاوت است.

مشخص شد .در این مقاله سعی شد با استفاده از نتایج بدست آمده
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از آزمایش پل اکبرآباد [ ]16و مقاومت تسلیم بدست آمده در  -6مراجع
مراجع [ ،]16-16به کمک مدلسازی عددی در نرمافزار
 ،ANSYSاثر تعداد دهانه بر مقاومت تسلیم پلهای قوسی بتنی
غیرمسلح با دهانه شش متری مورد بررسی قرار گیرد .نتایج بدست
آمده نشان دادند که رفتار پلهای قوسی بتنی غیرمسلح که دارای
یک دهانه هستند کامالً متمایز از پلهای قوسی بتنی غیرمسلح با
تعداد دهانههای بیشتر از یک است .در این مطالعه مشخص گردید
که با افزایش تعداد دهانه مقاومت تسلیم کاهش و تغییرمکان در
کلید قوس افزایش میباید و در ادامه توابعی که حاصل از برازش
نتایج مربوط به دهانههای مختلف بود ،برای محاسبه مقاومت تسلیم
و جابهجایی کلید قوس برای پلهاب قوسی با دهانه شش متری
ارائه گردید .همچنین مشاهده گردید که وجود یا عدم وجود دهانه
در اطران دهانهای که بارگذاری میشود ،باعث ایجاد حالتهای
مختلف تشکیل مفاصل در قوسها میگردد .بنابراین میتوان نتایج
حاصل از پژوهش حاضر را بهطور خالصه بهصورت زیر بیان نمود:
 پیشبینی مقاومت تسلیم پلهای قوسی بتنی غیرمسلح با استفاده
از نتایج محدود از آزمایش بارگذاری
 مشاهده رفتار متفاوت پلهای تک دهانه با پلهای چند دهانه
 مکانیزم ایجاد مفصل در پلهای قوسی کامالً به تعداد دهانه-
های اطران دهانه بارگذاری شده وابسته است .بهطوریکه اگر
در اطران دهانه بارگذاری شده دهانهای وجود نداشته باشد
(پل تک دهانه و دو دهانه) ،مکانیزم ایجاد مفصلها متفاوت
خواهد بود.
 ارائه روابطی جهت محاسبه بار تسلیم و جابهجایی معادل بار
 744تن برای پلهای قوسی بتنی غیر مسلح با طول دهانه  3متر
و هندسه مشابه پل اکبرآباد
در نهایت از آنجاکه پلهای قوسی با دهانههای مختلف به تعداد
زیادی در شبکه راهآهن کشور موجود هستند و برای ارزیابی
مقاومت باقیمانده این پلها امکان آزمایشهای میدانی برای
تمامیاین پلها امکانپذیر نمیباشد ،روابط ارائه شده در این
تحقیق گام مؤثری در پیشبینی مقاومت و ارزیابی مقاومت
باقیمانده در مورد پلهای قوسی بتنی غیرمسلح با دهانههای
مختلف میباشد.
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Abstract
There are a large number of old arch bridges in Iran designed to carry the service loads that have been
increased in the past decades. Capacity assessment of these bridges has become a vital need. Due to their
complex behavior, essential field and loading tests are required. An accurate and appropriate modeling of
these types of bridges was the first key paid attention to, in this research. Parameters such as number,
length and geometry of spans and strength of materials are the most significant features to achieve this
goal. Field load testing of old railway bridge in km–24 of Tehran–Qom railway have revealed important
characteristics of the bridge such as primary stiffness, rigidity and pattern of fraction. The bridge is a plain
concrete arch with five identical six-meter spans. The effect of number of spans on the yielding strength
of the bridge has been carried out using ANSYS software. Based on the results obtained, a plain concrete
arch bridge with a single span has a totally different behavior with the multi span ones. Also it has been
revealed that bridges with more number of spans have less yielding strength and higher amount of crown
displacement value. At last, novel relations for computing the yield strength and displacement value of sixmeter span plain concrete bridges have been suggested.
Keywords: Plain concrete arch bridges, finite element modeling, effect of spans, yield strength of railway
arch bridges.
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