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استفاده از مدل بست و بند جهت طراحی پایة پل تک ستون بتن آرمه با طرة دو طرفه
آناهیتا آژنگ



کارشناس ارشد سازه ،دانشکدهی مهندسی عمران ،دانشگاه یزد
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چکیده
در پلها گاهی بهدلیل محدودیت های محیط احداث و یا به منظور زیبایی ،از پایههای تک ستونه (سر چکشی) استفاده میشود .در این
اعضا بهدلیل ناپیوستگی های هندسی و یا بارهای وارده ،نواحی وجود دارد که توزیع تنش در آنها بهصورت آشفته است و طراحی
آنها به توجه ویژه ای نیاز دارد .از راه کارهای ساده ،مؤثر و نسبتاً جدید طراحی اینگونه نواحی در سازههای بتن آرمه ،استفاده از
مدل بست و بند میباشد .با استفاده از این مدل میتوان نواحی دارای وضعیت توزیع آشفتة تنش در سازههای بتنی را با مجموعهای از
اعضای فشاری ،کششی و گرهها معادل سازی و سپس تحلیل و طراحی نمود .در این مطالعه با استفاده از روش حل االستیک ،سه مدل
بست و بند برای یک نمونه پایة پل تک ستونه ارائه و نمونه با استفاده از آنها طراحی شده است .جهت ارزیابی عملکرد نتایج طراحی
در باربری و شکل پذیری ،از تحلیل غیر خطی در نرم افزار  ABAQUSاستفاده شده است .نتایج حاصله نشان میدهد که نمونههای
طراحی شده با استفاده از این مدل ،از مقاومت و شکل پذیری کافی برخوردار هستند .به عالوه ،با وجود این که این روش طراحی به
عنوان یک روش حل کران پایین شناخته شده است ،به طرحی دست یافته شده که نه تنها نسبت به طرحهای حاصل از مدلهای متداول
بست و بند حدود  53درصد صرفه ی اقتصادی دارد ،بلکه نسبت به طراحی معمولی به روش مقاومت نهایی نیز حدود  92درصد کاهش در
میزان آرماتور مصرفی گزارش میکند.
واژههای کلیدی :مدل بست و بند ،پلهای بتن آرمه  ،پایه پل تک ستونه ،پایه پل سرچکشی ،تیر سرستون.

 نویسنده مسئولazhang.anahita@yahoo.com :
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 -1مقدمه
پایههای میانی پلها میتوانند بهصورت قاب خمشی تک ستونه یا ایشان در همین سال تحقیق دیگری را بهمنظور بررسی مدل بست و
چند ستونه و یا دیواری باشند .در سیستم قاب خمشی به منظور بند قابهای پرتال پلهای بتن آرمه ترتیب دادند [ .]1در سال 0193
زیبایی و یا محدودیتهای محیط احداث ،گاهی فقط از یک پایه نیز کارسیک و همکارانش به منظور افزایش طول عمر پایههای پل
استفاده میشود ،که البته این پایهها در مقابل زلزله آسیب پذیرتر در برابر اثرات مخرب واکنش قلیایی -سیلیسی ،از مدل بست و بند
هستند .در این اعضا بهدلیل ناپیوستگیهای هندسی و یا بارهای سازگاری استفاده کردند [ .]7البته استفاده از این روش طراحی کارا
وارده ،نواحی وجود دارد که توزیع تنش در آنها به صورت آشفته در دیگر اعضای پلهای بتن آرمه از جمله شاهتیرهای جرثقیلی
است .بنا بر اصل سنت ونانت ،گستردگی تنش در نواحی مختلف [ ،]91نواحی مهاری در پلهای پیشتنیده [ ،]99عرشة پل تحت اثر
یک سازه متفاوت است .در نواحی که نزدیک بار یا تکیهگاه ،بار افقی [90و ،]93اتصاالت طولی پلهای شاهتیری [ ]94و  ...نیز
ناپیوستگیهای هندسی و یا ترکیبی از اینها قرار دارند ،توزیع تنش مشهود است.
بهصورت آشفته میباشد (اصطالحاً این نواحی با نام نواحی  ،Dدر این پژوهش ضمن شرح مختصر ضوابط مدل بست و بند بر
شناخته میشوند)؛ و در مناطق دورتر تنش توزیع یکنواختی پیدا اساس آییننامة طراحی پل آمریکا[ ،]5و مبانی مختصری از
میکند (نواحی  .)Bطبق این اصل برای دست یابی به توزیع تنش مدلسازی المان محدود ،نمونهای از یک پایة پل تک ستونه آورده
یکنواخت ،میبایست به اندازۀ ارتفاع مقطع از ناپیوستگیهای شده است .سپس چند نمونه مدل بست و بند جهت طراحی آن
هندسی و یا نیروها فاصله بگیریم [ .]9طراحی نواحی  Dبه توجه پیشنهاد ،و با استفاده از نرمافزار المان محدود ،ABAQUS
ویژهای نیاز دارد ،تا طراحی به شیوۀ دقیقتری صورت پذیرد و سازه عملکرد نتایج حاصل از طراحی هر مدل در باربری و شکلپذیری
از مقاومت و شکلپذیری کافی برخوردار باشد .از راهکارهای مورد بررسی قرار گرفته است .در انتها نیز با تعریف شرایط کیفی
ساده ،مؤثر و نسبتاً جدید طراحی این نواحی ،در اعضای بتن آرمه ،و کمی به مقایسة آنها پرداخته شده است .نتایج نشان میدهد که
استفاده از مدل بست و بند میباشد .مدل بست و بند که به آن تمامی نمونههای طراحی شده با استفاده از این مدل از مقاومت و
سیستم تعادلی نیز گفته میشود[ ،]0یک راه حل کران پایین از شکلپذیری مناسبی برخوردار بوده و حتی حدود  51الی 911
تحلیل حدی است .بر اساس این مدل که در سال  9711در آییننامة درصد در جهت اطمینان رفتار میکنند .همچنین باوجود اینکه
کانادا ،پس از آن در آییننامة  ،]3[ AASHTOدر سال  0110مدل بست و بند یک روش طراحی کران پایین است ،در این مورد
میالدی در پیوست  Aآییننامة  ،]4[ ACI 318و سرانجام در سال با انتخاب مدلهای بست و بند مناسب ،به طرحی دست یافته شده
 0194در متن اصلی آییننامة  ]5[ ACI 318مطرح شده است ،که حتی نسبت به روشهای طراحی معمولی ،از نظر اقتصادی
میتوان نواحی دارای وضعیت توزیع آشفتة تنش در سازههای بتنی مقرون به صرفهتر است.
را با مجموعهای از اعضای فشاری ،کششی و گرهها معادل سازی
و سپس تحلیل و طراحی نمود [ .]9این روش طراحی در عین  -9مبانی مدل بست و بند بر اساس آییننامهی
سادگی ،از دقت باالیی برخوردار بوده و قابلیت استفاده برای
سازه های با هندسة پیچیده را نیز دارد .البته این روش یک مسیر
فلوچارتی برای حل مسئله در اختیار ما قرار نمیدهد ،و شکل مدل
و ابعاد مقاطع نیاز به قضاوت مهندسی داشته و به تجربه و مهارت
طراح باز میگردد.
سریساران و همکاران در سال  ،0113پیرو مطالعات گذشتة خود
پژوهشی بهمنظور تحلیل اتصالت پلهای بتن آرمه با استفاده از
مدل بست و بند انجام داده ،و روش انتقال نیرو را پیشنهاد کردند[.]9
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AASHTO

مدل بست و بند شامل سه جزء ،اعضای فشاری (بست) ،اعضای
کششی (بند) و نقاط گرهی میباشد .انتقال بار توسط این اجزا انجام
میپذیرد و مقاومت هر جزء در مقاومت مدل تأثیرگذار است.
دراین حالت ،سازۀ بتنی تحت اثر بارهای ضریبدار تحلیل و
طراحی میشود .رابطة طراحی زیر نیز میبایست تحت اثر بارهای
نهایی وارد بر مدل ،برقرار باشد:
()9
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استفاده از مدل بست و بند جهت طراحی پایة...

که دراین رابطه 𝑢𝐹 نیروی نهایی ایجاد شده در اجزای مدل𝐹𝑛 ،
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مقاومت اسمی اجزای مدل است که بهطور خالصه نحوۀ محاسبة که در آن 𝑤𝑏 ضخامت عضو 𝐴𝑉 ،و  𝐴ℎبهترتیب سطح مقطع کل
آن در ادامه آورده شده ،و  øنیز ضریب کاهش مقاومت است که آرماتورهای عمودی و افقی و 𝑉𝑆 و  𝑆ℎبهترتیب فاصلة
مقادیر آن مطابق جدول زیر میباشد.

آرماتورهای عمودی و افقی از یکدیگر میباشند.

جدول  -9ضرایب کاهش مقاومت []3

 -9-9اعضای کششی

موارد کاربرد

ضریب کاهش مقاومت (∅)

اعضای فشاری در مدل بست و بند

1/9

تکیهگاهها و گرهها

1/9

()9

1/7

حصول این مقاومت کششی منوط به تأمین طول مهاری مناسب

مقاطع بتن آرمه در حالت کشش-
کنترل

تأمین مقاومت اعضای کششی تنها بر عهدۀ آرماتورهای کششی طولی
است و مقاومت اسمی آنها با استفاده از رابطة زیر بهدست میآید.
𝑡𝑠𝐴 𝑦𝑓 = 𝑡𝑛𝐹

آرماتورها در گرههای انتهایی عضو است .طول مهاری مورد نیاز
در شرایط مختلف را میتوان با استفاده از بند  5-99-0-4آییننامة

 -1-9اعضای فشاری
طبق بند  5-9-3-3آییننامة آشتو [ ،]3مقاومت اسمی این اعضا

آشتو [ ]3محاسبه نمود.
 -5-9نواحی گرهی

برای کنترل نامساوی ( )9از رابطهی ( )0به دست میآید:

𝑠𝑐𝐴 𝑢𝑐𝑓 = 𝑛𝐹 آییننامة بتن امریکا [ ،]5مناطق گرهی را با توجه به نیروهای کششی

()0

𝑓𝑐′
= 𝑓 و فشاری وارده بر آن ،به سه گروه زیر تقسیم میکند:
≤ 0.85𝑓𝑐′
𝑢𝑐
0.8+170𝜀1
𝛼  - 𝜀 = 𝜀 + (𝜀 + 0.002)𝑐𝑜𝑡 2گره  :C-C-Cتمام اعضای وارد شده به این گره فشاری هستند.
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𝑠

𝑠

𝑠
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که در این روابط 𝑓 مقاومت حدی فشاری بتن است که طبق  -گره  :C-C-Tیک عضو کششی به گره وارد شود.
𝑢𝑐
رابطة ( )3محاسبه میشود 𝜀 ،کرنش کششی بتن در راستای عضو  -گره  :C-T-Tتعداد دو یا بیشتر عضو کششی به گره وارد شود.
𝑠

کششی 𝛼 ،کوچکترین زاویهی میان بست مورد نظر و بندهای طبق بند  5-9-3-5آییننامهی آشتو [ ،]3مقدار تنش فشاری بتن در
𝑠
مجاور آن و 𝐴 سطح مقطع مؤثر اعضای فشاری است که طبق نواحی گرهی نباید از مقادیر زیر تجاوز کند:
𝑠𝑐

 -برای گره ):(C-C-C

0.85φ𝑓𝑐′

بستها دارای اشکال مختلفی هستند؛ که آییننامهی بتن آمریکا  -برای گره ):(C-C-T
[ ،]5آنها را در سه گروه بستهای منشوری ،بادبزنی و بطری شکل  -برای گره ):(C-T-T

0.75φ𝑓𝑐′

بند  5-9-3-3-0آییننامة آشتو[ ،]3محاسبه میشود.

دستهبندی میکند .به بستهایی که عرض بتن تحت فشار ناحیة
میانی آنها ،فضا برای گسترش بیشتری دارد ،بستهای بطری
شکل گفته میشود .قابل ذکر است که گسترش جانبی نیروهای
فشاری داخلی در بست های بطری شکل ،میتواند باعث ایجاد
شکاف به موازات محور عضو فشاری در نزدیکی دو انتهای آن
شود .بدین منظور الزم است که سازهها و ملحقات آن که با استفاده
از این مدل طراحی میشوند ،دارای یک شبکه آرماتور بهمنظور
کنترل ترک باشند و فاصلة بین آنها نباید از
𝑑

}𝑚𝑚  ،min{4 , 300تجاوز کند ( dارتفاع مؤثر مقطع)؛ و در
جهات افقی و عمودی باید روابط زیر را ارضا کنند [.]3

0.65φ𝑓𝑐′

 -4-9روشهای تعیین مدل بست و بند
باید توجه داشت که یک مدل بست و بند بهینة مطلق برای یک
مسئلة خاص وجود ندارد .تنوع در زمینة تعیین مدل بست و بند را
نمیتوان عیب این روش طراحی به حساب آورد ،حتی میتوان
مدعی شد که این موضوع یک از ویژگیهای مثبت مدل بست و
بند است ،که به طراح اجازۀ انتخاب مدلهای متفاوت میدهد.
بیشک این روش یک ابزار قوی برای طراحی نواحی کرنش
آشفته میباشد؛ و میتوان گفت که مدل صحیح یا غلط وجود
ندارد ،اما مدل خوب و بد وجود دارد .روشهای پیشنهادی برای
دستیابی به یک مدل ایدهآل و منطقی عبارتاند از:
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𝑓𝑐′
𝑡𝜎
𝑓−
𝑡

()1

𝑑𝑐 = 1 −

 -0توسعة مسیر بار :این روش نیاز به تجربه و درک مستقیم از این ()7

𝑑𝑡 = 1

 -9استفاده از مدلهای مشابه و معمول

موضوع دارد که چگونه نیروهای داخل یک ناحیهی کرنش آشفته مقادیر پارامترهای پالستیسیته بتن استفاده شده عبارتند از :زاویة اتساع
به جریان میافتد.

 39درجه ،خروج از مرکزیت به پیشنهاد راهنمای نرمافزار برابر ،1/9

 -3الگوهای ترک مناسب :تنشهای فشاری اصلی موازی ترکها نسبت تنش فشاری حداکثر دو محوره به تک محوره برابر با ،9/99
میباشند ،زیرا تنشهای کششی اصلی که سبب ایجاد ترک پارامتر 𝑐𝑘 برابر  1/99و ویسکوزیته نیز برابر با 1/1115
میشوند ،همیشه عمود بر تنشهای فشاری اصلی هستند.

الف) منحنی تنش-کرنش فشاری تک محورۀ بتن

 -4حل االستیک :این روش توسط اشالیچ و همکاران در سال از معروفترین و پراستفادهترین روابط تجربی ،برای رابطة تنش-
 9719مطرح شد ،این روش بر این فرض بنا شده است که اگر مدل کرنش بتن در فشار ،رابطة درجه دوم هاگنستاد 0میباشد که به-
بست و بند مطابق با توزیع تنش االستیک شکل بگیرد ،هر دو حالت صورت رابطة زیر بیان میشود [.]91

2

𝜀2

𝜀

حد نهایی و خدمت پذیری نواحی آشفتهی تنش ارضا شده است)91( .
باید توجه داشت که برای چیدمان اعضا حداکثر انحراف با حل
 εکرنش نظیر تنش حداکثر است ،که بسته به مقاومت بتن در
] ) 𝑐𝜀( 𝑓𝑐 = 𝑓′𝑐 [ 𝜀 𝑐 −
0

0

0

االستیک نباید بیش از  95درجه باشد[ .]95در این مطالعه نیز به -محدودۀ  1/1195تا  1/113قرار میگیرد.
منظور دست یابی به مدل مناسب از این ایده استفاده شده است.
در این مطالعه از منحنی هاگنستاد اصالح شده استفاده شده است؛
 -5کمینه کردن انرژی کرنشی :برای تعیین مدل مناسب ،استفاده که همان منحنی هاگنستاد است که شاخة نزولی آن خطی است که
از این نکته مؤثر است که بارها برای انتقال به تکیهگاه خواهان

استفاده از مسیری (مدلی) با کمترین نیرو و تغییر شکل میباشند.
ازآنجایی که اعضای کششی شکلپذیری بیشتری نسبت به
اعضای فشاری بتنی دارند ،مدل با کمترین و کوتاهترین اعضای
کششی بهترین میباشد [.] 95که این معیار ساده را میتوان برای
تعیین مدل بهینه به شکل زیر فرمولبندی نمود:
𝑚𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚 = 𝑖𝜖 𝑖𝐿 𝑖𝐹 ∑

( )9

که در آن 𝑖𝐹 نیروی اعضای کششی یا فشاری 𝐿𝑖 ،طول اعضای
فشاری و کششی 𝜖𝑖 ،کرنش عضو میباشد.

''
''
از نقطة )  (0 , f cتا نقطة )  ( u , 0.85f cامتداد دارد .مقدار ɛ u

متناظر با کرنش نهایی نظیر شکست فشاری بتن است ،که برای
انواع بتن از  1/113تا باالتر از  1/115گزارش شده و در این مطالعه
برای نمونههای محصور نشده مقدار آن برابر  1/1131لحاظ شده
است .در شکل زیر سهمی هاگنستاد و هاگنستاد اصالح شده
نمایش داده شده است.
الزم به ذکر است آیین نامة بتن آمریکا برای بتن معمولی با وزن
مخصوص حدود  0411کیلوگرم بر متر مکعب ،رابطة زیر را برای
مدول االستیسیته پیشنهاد میکند [.]5
()99

 -5مدل سازی المان محدود

𝑐𝐸𝑐 = 4700√𝑓′

جهت تحلیل و بررسی نمونه های طراحی شده در این تحقیق ،از
نرم افزار المانمحدود  ،ABAQUSاستفاده شده است.
 -1-5مشخصات بتن
برای شبیهسازی بتن در نرمافزار از مدل رفتاری بتن آسیب

دیده9

استفاده شده است .این مدل بر پایة مدل ارائه شده توسط
 Lublinerو اصالح شده بهوسیله  Leeو  Fenvesقرار دارد
[99و .]99در این مقاله مدل آسیب بهصورت زیر میباشد:
Concrete damaged plasticity

 / 00تحقیقات بتن ،سال یازدهم ،شمارۀ دوم

شکل  -9منحنی تنش-کرنش هاگنستاد و هاگنستاد اصالح شده
برای رفتار بتن در فشار []91

1

Hagnestad

2

استفاده از مدل بست و بند جهت طراحی پایة...

ب) منحنی تنش-کرنش کششی بتن

 -9-5مشخصات فوالد تسلیح

نرمافزار بهطور اتوماتیک ناحیهی قبل از ترک خوردگی را خطی برای تعریف قسمت خطی مصالح از خصوصیات االستیک موجود در
فرض میکند و کاربر باید ناحیهی پس از ترک خوردگی را که کتابخانة نرمافزار  ABAQUSاستفاده میشود [ .]97در این مطالعه
معرف اثرات سختشدگی کششی نیز هست بر حسب کرنش مدول االستیسیتة فوالد برابر  0×915 MPaو نسبت پواسون  1/3استفاده
ترک خورگی معرفی کند .در راهنمای نرمافزار توصیه شده است شده است .برای مدلسازی میلگردها در نرمافزار ،ABAQUS
که تنش در کرنشی حدود  91برابر کرنش ترک خوردگی برابر میلگردها بهصورت المانهای مجزا مدل شده و درجات آزادی میلگرد
صفر در نظر گرفته شود [.]97

با بتن بسته میشود .برای یکسان کردن درجات آزادی میلگرد و بتن نیز
از قابلیت  Embeddedدر نرمافزار استفاده شده است.
 -5-5مشخصات المانها در مدل سازی
برای بتن از المانهای مکعبی هشتگرهای  C3D8Rو برای
مدلسازی آرماتورها از المانهای تیری  B31استفاده شده است.
 -4-5صحت سنجی
نمونهای که برای صحتسنجی نرمافزار انتخاب شده ،یک پایة پل
بتن آرمه ،با مقطع مستطیل توخالی است ،که ژانگ و همکارانش
در سال  0193به بررسی عملکرد آن تحت بار چرخهای پرداختند

شکل  -0منحنی تنش-کرنش بتن در کشش []97

[ .]01هندسة این پایه در شکل  3آورده شده است.

شکل  -3هندسه و نحوهی آرماتورگذاری پایهی پل انتخابی و نمایش شماتیک دستگاه آزمایش []01
تحقیقات بتن ،سال یازدهم ،شمارۀ دوم 03 /
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شکل  -4پروتکل حرکت چرخهای اعمالی []01

شکل  -5محل نقطهی درنظر گرفته شده برای بارگذاری نمونه
این نمونه مطابق شکل بهصورت وارونه بین دو فک دستگاه قرار

Load
)(mm

میگیرد ،در مرحله اول یک نیروی فشاری معادل  591کیلونیوتون،
توسط فک پایین دستگاه به بلوک بارگذاری وارد شده و دستگاه
طوری تنظیم میشود ،که این فشار تا انتهای آزمایش ثابت بماند؛

)Displacement (mm
0
150

100

پس از آن بلوک بارگذاری با روش تغییرمکان-کنترل تحت یک
حرکت چرخهای که پروتکل آن در شکل  4آورده شده است،

ABAQUS

قرار میگیرد .این نمونه با همین مشخصات در نرمافزار
نداشتن اطالعات کافی در مورد آرماتورگذاری فنداسیون ،نمونه
بدون فنداسیون در نرم افزار مدل و سطح پایینی آن به صورت
گیردار در نظر گرفته شده است .برای اینکه مدل نرمافزاری
شباهت بیشتری به نمونة آزمایشگاهی داشته باشد ،جهت
بارگذاری آن ،یک نقطهای در مرکز بلوک بارگذاری و با فاصلهی
 91سانتی متری از سطح آن در نظر گرفته شده ،به سطح باالیی
بلوک بارگذاری صلب شده و بارگذاری و سیکل مورد نظر به آن
نقطه اعمال شده است.
با مقایسة پوشاور حاصل از تحلیل نرمافزاری نمونه با پوشاور
تجربی آن در شکل  ،9میتوان دریافت که نتایج مدلسازی
المانمحدود انطباق خوبی با نتایج آزمایشگاهی دارد.
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100
50

Exprimental

 ABAQUSمدلسازی شده است ،با این تفاوت که بهدلیل

150

50

-50

0

-100

-150

-50
-100
-150

شکل  -9مقایسة نمودارهای پوش استخراج شده
 -4مشخصات نمونه
جزئیات هندسی و بارگذاری نمونه در اشکال  9تا  7آورده
شده اند .بارهایی که در این اشکال نمایش داده شدهاند ،بارهای
بدون ضریب هستند .برای ضریب دار کردن این بارها باید سایر
ترکیبات بارگذاری مربوطه در نظر گرفته شوند .در این نمونه
چون سازه معین است به راحتی می توان ترکیب بارهای بحرانی
را تشخیص داد؛ این ترکیبات عبارتند از(،)1.25DC + 1.75LL
(.)0.9DC + 0.5BR + EQ(،)0.9DC + 0.5LL − EQ

ترکیب اول برای طراحی تیر سرستون ،ترکیب دوم برای طراحی
ستون در راستای عرضی پل و ترکیب سوم برای طراحی ستون
در راستای طولی پل حالت بحرانیتری ایجاد میکند.

استفاده از مدل بست و بند جهت طراحی پایة...

مقطع

مقطع B-B

A-A

(الف)

(ب)

پایهی مورد نظر

شکل  -9هندسه و موقعیت پایة موردنظر؛ الف) ابعاد و هندسه؛ ب) موقعیت پایه در طول پل []09
نیروی زلزله به علت وزن عرشه
نیروی ترمز
نیروی زلزله به علت وزن سرستون

نیروی زلزله به علت وزن ستون

(الف)

(ب)

شکل  -1وضعیت تیر سرستون از لحاظ بارهای ثقلی؛ الف) بارهای مرده؛ ب) بار زنده []09

(الف)

(ب)

شکل  -7بارهای جانبی وارد بر پایه؛ الف) بارهای جانبی وارده در جهت عرضی پل؛ ب) بارهای جانبی وارده در جهت طولی پل []09
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 -3پیشنهاد مدل ،طراحی ،تحلیل و بررسی نمونه

کنترل ترک را در طراحی حذف و تنها از حداقلهای آییننامهای

 -1-3پیشنهاد مدل بست و بند

برای آرماتورهای برشی عضو استفاده کرد.

بهمنظور پیشنهاد مدل بست و بند اولین گام تعیین نواحی آشفتة
تنش است ،برای تعیین این نواحی ،بایستی به اندازۀ ارتفاع عضو از
عامل ایجاد کنندۀ آشفتگی فاصله گرفت [ .]5در شکل زیر این
نواحی مشخص شدهاند.

شکل  -99مدل بست و بند سه بعدی پایه پل سرچکشی و
تفکیک آن به دو مدل مجزای دو بعدی
بهمنظور ارائة مدلهای بست و بند ،با حل االستیک نمونه توسط
نرمافزار المانمحدود  ،ABAQUSکانتورهای تنش االستیک
استخراج و بر اساس آن ،سه مدل زیر جهت طراحی نمونه ارائه
شدهاند .کانتور تنش االستیک نیز در شکل  93آورده شده است.
شکل  -91نمایش نواحی  Dدر پایهی پل سرچکشی
همانطور که در این شکل پیداست ،کل تیر سرستون و قسمتی از
ستون دچار آشفتگی تنش هستند .بنابراین مدل بست و بند تنها برای
تیر سرستون و ناحیة اتصال استفاده میشود .اما چون طول ستون

مدل اول

زیاد است ،و از آنجایی که مدل بست و بند یک روش کران پایین
است ،استفاده از آن برای طراحی ستون صرفة اقتصادی ندارد؛ مگر
در حالتی که طول ستون کوتاه باشد .در ستونهای کوتاه نیز به
راحتی با تشکیل یک مدل بست و بند ساده میتوان عضو را طراحی
نمود .عموماً در حضور کولهها ،پایههای میانی تنها برای زلزلهی

مدل دوم

عرضی طراحی میشوند .با این وجود در صورتی که نیاز به طراحی
ستون در هر دو جهت باشد ،با یک مدل بست و بند سه بعدی خیلی
ساده مواجه خواهیم شد ،که به راحتی قابلیت تفکیک به دو مدل
مجزا و حل جداگانه را خواهد داشت .در شکل  99مدل بست و
بند سه بعدی برای طراحی نمونهی پیش رو ترسیم شده است.
در مدل سوم سعی بر این بوده که اعضای فشاری موجود در مدل،

مدل سوم

به موازات سطح نمونه قرار گیرند ،تا بدین وسیله از شکلگیری

شکل  -90مدلهای بست و بند ارائه شده برای طراحی تیر

اعضای بطریشکل جلوگیری به عمل آمده و بتوان آرماتورهای

سرستون نمونه
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استفاده از مدل بست و بند جهت طراحی پایة...

آییننامة  ،]3[ AASHTOبرابر با  1/14درصد سطح مقطع کل
است ،برای فوالد گذاری ستون استفاده شده است .دتایل
آرماتورگذاری ستون در شکل  94آورده شده است .با استفاده از
مدلهای ارائه شده در شکل  93نیز ،تیر سرستون بر اساس ضوابطی
که پیشتر آورده شد ،طراحی و طریقهی آرماتورگذاری آن در
شکل  ،95نشان داده شده است .نتایج طراحی نشان میدهد که مدل
اول و دوم طراحی یکسانی دارند .دلیل این امر طول کوتاه سرستون
و محدودیت در قطع آرماتورها است .در هر حال چون طول
سرستون در پایههای تک ستونه ،عموماٌ بیشتر از این نمیباشد،
شکل  -93کانتور تنشهای اصلی فاز االستیک تحت ترکیب بار
()1.25DC+1.75LL

نمی توان تفاوت چندانی بین دو مدل اول قائل شد .و در ادامه تنها
مدلهای اول و سوم با هم مقایسه میشوند.

 -9-3طراحی نمونه
برای ستونهایی که ارتفاع قابلتوجهی دارند ،کافی ست طراحی
ستون با روشهای معمولی انجام گرفته و تنها در ناحیة اتصال
کفایت آرماتورگذاری کنترل شود .در این مطالعه به منظور طراحی
ستونها از نرمافزار  CSi Bridge 2015و از روش طراحی
 LRFDاستفاده شده است .البته در این نمونه بهدلیل ابعاد بزرگ
مقطع ستون ،آرماتور مورد نیاز از مقدار حداقل آییننامهای کمتر

شکل  -94دتایل آرماتورگذاری ستون پایه پل سر چکشی( با

خواهد بود و مقدار حداقل که در این مثال طبق بند 5-9-4-0

احتساب  51میلی متر پوشش بتنی)

(الف)

(ب)

شکل  -95دتایل آرماتورگذاری سرستون پایه پل سرچکشی؛ الف) طراحی بر اساس مدل اول و دوم؛ ب) طراحی بر اساس مدل سوم
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بررسی کفایت ناحیهی اتصال

این انتقال نیز باید بر روی گره قرار گیرد .این لنگرها به کوپل نیرو

ترکیب بار ( )0.9DC+0.5LL+EQلنگر بیشتری ایجاد کرده و تبدیل شده ،و در نهایت با حذف نیروهای برابر ،تنها دو نیروی ()9
لذا ناحیة اتصال باید برای انتقال لنگر و برش ناشی از آن کنترل و ( )0باقی میمانند .از آنجایی که این نیروها نیز با عضو فاصله
شود .در این ترکیب بار عالوه بر بار ثقلی ،بار جانبی نیز داریم و دارند ،به نقاط  Aو  Eانتقال و لنگر ناشی از آنها نیز به صورت
نکتة دیگر این که نیروی زلزلة ناشی از وزن عرشه با سطح تیر فاصله کوپل نیرو به نقاط  Aو  Bو  Eو  Fاعمال میشود .نیروی زلزلة
دارد .این در حالی است که برای استفاده از مدل بست و بند ،این ناشی از وزن سرستون نیز به دو قسمت مساوی تقسیم و بر روی
نیروها بایستی بهصورت متمرکز به نقاط گرهی اعمال شوند .همان نقاط  Eو  Fقرار میگیرد .در مورد نیروی زلزلة ناشی از وزن ستون
طور که در شکل  99نمایش داده شده است؛ فرض میشود که هر نیز میتوان این پیشنهاد را داد که حاصلضرب وزن هر پانل در
شاهتیری حامل سهم نیروی زلزلة خود و لنگر ناشی از آن است ،ضریب زلزله ،بهصورت نیروی جانبی بر روی نقطة میانی پانل قرار
بدین منظور نیروی زلزلة ناشی از وزن عرشه به چهار قسمت مساوی گیرد؛ خود وزن هر پانل نیز بهصورت ثقلی بر روی همان گرهها
تقسیم و به گرههای  Aو  Cو  Dو  Eمنتقل میشود .لنگر ناشی از اعمال شود.

شکل  -99نحوهی اختصاص نیروهای برشی به نقاط گرهی

شکل  -99انتقال کلیهی نیروها در ترکیب بار  0.9DC+0.5LL+EQبه تکیهگاه توسط مدل بست و بند
همانطور که در این شکل مالحظه میشود ،هرچند قسمتی از  -5-3مدلسازی المانمحدود و تحلیل غیر خطی
ستون تحت کشش قرار گرفته ،ولی ناحیة اتصال هنوز تحت فشار برای صحتسنجی مقاطع طراحی شده ،مدل سازی و آنالیز غیر
است .بنابراین آرماتورگذاری موجود مناسب خواهد بود.
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خطی نمونه ،در سه مرحله انجام می گیرد .مرحلة اول نمونه تنها

استفاده از مدل بست و بند جهت طراحی پایة...

تحت بارگذاری ثقلی ( )1.25DC+1.75LLقرار گرفته و آنالیز بخشیده است (با نزدیکتر شدن به انتهای طره ،تنشهای کششیِ
میشود ،پس از آن جابجاییها در نقاط بارگذاری استخراج و این خمشی کاهش مییابند و تمرکز میلگردها در باالی مقطع تأثیر
بار به جای اعمال فشار ،به نمونه یک جابجایی مشخصی تحمیل شایانی ندارد) .مجدداً هر دو نمونه دچار سخت شدگی مجدد
میشود .مجدداً مدل آنالیز شده و نمودار نیروی محوری در می شوند و افزایش کرنش مجدد ،با افزایش تنش همراه است.
تکیهگاه که معادل برش در تیر است ،بر حسب ماکزیمم جابجایی
نمونه ترسیم میشود .در مرحلة دوم ،بار ثقلی ( )1.25DC+LLبر
روی نمونه قرار گرفته و به جای اعمال بار جانبی ،به سطح باالیی
تیر یک جابجایی مشخصی اعمال و این بار نمودار برش تکیهگاه
بر حسب ماکزیمم جابجایی ترسیم میشود ،این مرحله به منظور
بررسی رفتار ناحیة اتصال میباشد .مرحلة سوم نیز مشابه مرحلة قبل
است ،با این تفاوت که تغییرمکان جانبی در راستای طول پل به
نمونه اعمال میشود.
منحنیهای استخراج شده از این آنالیزها ،در شکل  91آورده شده
است.
با مشاهدهی این نمودارها ،میتوان دریافت که مدل بست و بند
یک روش کران پایین و محافظه کارانه است .در تمامی این
نمودارها ،نمونه در طی بارگذاری رفتاری شکلپذیر دارد .تحت
ترکیب بار غالب برشی نیز ،هر دو مدل رفتار بسیار مشابهی دارند؛
که این ناشی از چیدمان یکسان آرماتور ستون در آنهاست .اما در
نمودارهای حاصل از ترکیب بار ثقلی ،که در واقع ترکیب بار
غالب برای تیر سر ستون در این نمونه است ،تفاوت رفتاری نمونهها
مشهود است .نمونهها تا باری نزدیک به ظرفیت مورد انتظار رفتار
مشابهی دارند؛ اما از آن پس از هم فاصله میگیرند .اولین نشانه از
کاهش سختی و تسلیم شدن در نمونة سوم در باری حدود 9411
کیلو نیوتن اتفاق میافتد؛ اما نمونة اول در باری حدود  7111کیلو
نیوتن تسلیم میشود ،که میتوان علت این رفتار را در محصور
شدگی بیشتر بتن در این نمونه جویا شد .مجدداً دو نمونه با سختی
مشابهی حدود  ،4111kNاضافه بار تحمل کرده و با حدود 51mm

شکل  -91الف) نمودار برش تیر بر اساس تغییرمکان ماکزیمم
تحت ترکیب بار ( ،)1.25DC+1.75LLب) نمودار
عکسالعمل تکیهگاه در راستای قائم ،تحت ترکیب بار
()0.9DC+0.5LL+EQ
به منظور تشخیص مدل مناسبتر ،در جدول 0تفاوتهای این دو

جابجایی ،به اولین قلة خود میرسند .پس از آن تفاوت رفتاری مدل بررسی شده است .الزم به ذکر است که ضریب شکلپذیری،
نمونهها نمود بیشتری پیدا میکند؛ نمونة اول دچار افت مقاومت از تقسیم جابجایی نهایی به جابجایی متناظر با تسلیم آرماتورها،
میشود؛ این در حالی است که جابجایی نمونة سوم بدون افزایش بهدست میآید .همچنین جابجایی نهایی زمانی ثبت شده است که
نیرو افزایش مییابد و یک مسیر افقی را طی میکند .این افت در کرنش بتن در ناحیة فشاری به کرنش ترکخوردگی میرسد و به
نمودارها به علت کاهش سختی المانهای بتنی اتفاق میافتد .به نظر عبارتی بتن در فشار خرد میشود.
میرسد که این ضعف در تحمل برش بوده و خم شدن شاید قبل از طراحی و آنالیز ،با مقایسة مقادیر مربوط به انرژی
آرماتورهای طولی در مدل سوم ،ظرفیت برشی مقطع را بهبود کرنشی این تفکر غلط ایجاد شود که مدل اول طراحی مناسبتری
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ارائه میدهد؛ اما طراحی و آنالیز نمونهها حاکی از آن است که عددی بار نهایی در مدل سوم نسبت به مدل اول کمتر است ،اما
مدل سوم رفتار مناسبتر و بهینهتری دارد .همچنین باتوجه به هنوز هم از مقدار مقاومت مورد انتظار بیشتر است .عالوه بر اینها
مقادیر مربوط به پارامتر شکلپذیری ،میتوان دریافت که مدل سوم مدل سوم مقدار  35درصد کاهش در مقدار فوالد مصرفی نمونه
شکل پذیری بیشتری ارائه خواهد داد .در مورد بار نهایی نیز باید ارائه میدهد؛ و این رقم در پل سازی رقم بسیار قابل توجهی است.
گفت که هرچند مقدار بار نهایی در نمونهی اول بیشتر است ،اما پس میتوان دریافت که تنها بررسی پارامتر انرژی کرنشی برای
هر دوی این مدلها محافظهکارانه هستند؛ به عبارتی اگرچه مقدار مقایسة مدلها کافی نبوده و نیاز به بررسی بیشتری میباشد.
جدول  -0مقایسهی عملکرد مدلهای اول و سوم
انرژی کرنشی

جابجایی نهایی

جابجایی تسلیم

شکل

بار نهایی

وزن میلگردها

عدد

)(kN.m

()mm

()mm

پذیری

()kN

()kg

کارایی

مدل اول و دوم

94/9

995

99

91/3

94111

0341

9/3

مدل سوم

90/9

005

09

91/9

90111

9504

9/1

مدل

نکتة دیگری که باید خاطر نشان شود این است که ،گاهی تصور آرماتورها ،در این لحظه استخراج و در شکل  01آورده شده است.
میشود مدل بست و بند روشی غیر اقتصادی است .مقطع طراحی با مشاهدۀ این شکل میتوان اینگونه استنباط کرد ،که در نمونة
شدۀ تیر با استفاده از روش مقاومت نهایی در شکل  97آمده است .سوم ،آرماتورهای طولی در نواحی بیشتری دچار تسلیم شده و
وزن فوالد تسلیح این طرح برابر با  0950کیلوگرم است .به عبارتی نمونه در واقع شکست نرمتری را تجربه کرده است.
مدل سوم نسبت به طراحی معمولی نیز  07درصد کاهش مصرف
فوالد ارائه میدهد .بنابراین نمیتوان در مورد غیراقتصادی بودن یا
نبودن مدل بست و بند نظر قطعی داد .در واقع هنر مدل بست و بند
در چیدمان مناسب فوالدهای تسلیح میباشد .در تعدادی از مراجع
به منظور مقایسة مدلهای پیشنهادی برای یک نمونه و تعیین مدل
بست و بند مناسب و بهینه ،به مقایسهی نسبت بار نهایی به کل وزن
میلگرد مصرفی مدلها (عدد کارایی) پرداختهاند [00و ]03در این

(الف)

پژوهش نیز از این روش برای بررسی کارایی مدلهای پیشنهادی
استفاده شده است .با بررسی مقدار عددی این پارامتر در جدول ،0
میتوان دریافت که مدل سوم مدلی کاراتر میباشد.

(ب)

شکل  -97طراحی تیر با استفاده از روش مقاومت نهایی

شکل  -01تنش ایجاد شده در راستای آرماتورها در لحظهی

همانطور که پیشتر عنوان شد ،زمان مرگ بتن زمانی در نظرگرفته

خرابی؛ الف)نمونهی طراحی شده براساس مدل اول؛ ب) نمونهی

شده که بتن در فشار خرد شود .تنش ایجاد شده در راستای

طراحی شده براساس مدل سوم
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استفاده از مدل بست و بند جهت طراحی پایة...

 -6نتیجهگیری

مدلهای منطقیتر و مناسبتری را منتج خواهد کرد .هر چند به

در این پژوهش رفتار یک پایه پل تکستونه که یک بار با استفاده دلیل مشکالت اجرایی و عملیتر شدن طراحی ،در منابع مختلف
از چند نمونه مدل بست و بند و یک بار با استفاده از روش طراحی توصیه میشود که از بهکارگیری اعضای کششی مورب در پیکرۀ
معمولی مقاومت نهایی طراحی شده ،مورد بررسی قرار گرفته مدل بست و بند اجتناب شود ،اما در این نمونه میتوان تنها با
است .اهم نتایج این مطالعه به شرح زیر میباشد:

خمکردن همان آرماتورهای طولی ،اعضای مورب مدل را

 -9نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد که مدل بست و بند پوشش داد و در این صورت مشکل اجرایی نیز ایجاد نخواهد شد.
مدلی بسیار ساده ،با دقت و کاربردی برای طراحی پایة پل تک
ستونهبهویژه قسمت سر ستون آن میباشد.
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Abstract
Periodically, construction-based confinements or aesthic aspects gets desiners kindled to utilize
single column piers (hammerhead) bridges. Some factors such as geometrical discontinuities and
inserted loads would be conducive to generate disturbed stress distribuition; consequently, such
cases deserve special consideration, instead of conventional-adopted methods. Strut-and-Tie
Model (STM), as a simply- and newly- designed approach in concrete structure, seems to be a
robust tool to deal with the problem. This is a lower bound solution of constraint analysis could
be deployed to analyze concrete structures with disturbed stress distribution and a set of
compressive and tensional components. By using 3 STMs, a sylindrical-shaped bridge pier was
elastically drawn. To get deformation and bearing load evaluated, nonlinear analysis through
ABAQUS software was performed. Derived outputs illustrated that not only do those samples
designed by STM possess enough resistance, but also they present adequate behavior. It is true
that this methdeology is known as a lower bound solution; however, not only is this cost effective
more than 35% over against conventional STMs as long as rebar arrangement allows, but it also
tends to utilize rebar far less (by 29%) than common designing method (LRFD) and final
resistance. It is worth to bear in mind that this figure would be considerable in big projects of
bridge construction. Addtionally, analysis of designed specimens demonstrates that this design
would possess more ductible behavior and experience a smooth failure.
Keywords: Strut-and-Tie Models, Reinforced Concrete Bridges, single-column Piers,
Hammerhead, Bent Caps.
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