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 -1مقدمه
ارزيابي مقاومت باقيمانده پلهای قوسي بنايي از مباحث مورد
توجه مهندسان و محققان در ساليان اخير بوده است .در اين
ارزيابي ،نياز به مدلسازی دقيق رفتار سازه است ،اما پيچيدگي
موجود در رفتار آنها ،انجام آزمايشهای ميداني را ضروری ساخته
است .با استفاده از اين آزمايشها ،امکان مدلسازی عددی قابل
اعتماد فراهم شده و مطالعه رفتار اين سازهها امکانپذير شده
است.
مطالعه رفتار پلهای قوسي با مصالح بنايي ،سابقه ديرينه در
نقاط مختلف جهان دارد .از اولين محققين در اين زمينه ميتوان
به پيپارد 1و هيمن 2اشاره نمود .نتيجه نظريهی پيپارد روش
معروف نيمه تجربي مکزه 3و نتيجه نظريهی هيمن ،روش
مکانيزم 4بوده است [ .]1اولين کاربرد تحليل قوسها با مصالح
بنايي با استفاده از روش اجزای محدود توسط تولر 5انجام شد.
تولر نتايج تحقيق و مدلسازی خود را با کارهای آزمايشگاهي
مقايسه نمود .در مدل او هيچ عملکرد تماسي بين قوس و مصالح
پرکننده در نظر گرفته نشد ،بنابراين کريسفيلد 6نشان داد با اين
شرايط روش اجزا محدود منجر به بار گسيختگي کمتری نسبت
به روش مکانيزم ميشود ،و برای رفع اين مشکل ،فنرهايي با
رفتار غيرخطي برای شبيهسازی مقاومت جانبي مصالح پرکننده
در نظر گرفت .مطالعات تولر بر اساس المان تير مستقيم 7بود،
راف 8کار تولر را ادامه داد و از المانهای تير خميده 9استفاده
کرد ،چو 10نيز در ادمه کار تولر از المانهای تير مخروطي11
استفاده کرد و فرض کرد قوس هيچ مقاومت فشاری ندارد [ .]1از
محققين ديگر لورنسو 12ميباشد .وی از جمله کساني است که
بر تحليل غيرخطي تاکيد دارد .لورنسو حل اين مسائل را بطور
کلي به سه دسته تقسيم نموده است :حالت االستيک ،حالت
غيراالستيک و حالت پالستيک .مطالعات او نشان داد که نتايج
تحليل در حالت االستيک قابل اطمينان نيست [ .]2از محققين
ديگر هاتزيگريگو 13است ،اين محقق پل آرتا 14را مورد بررسي
قرار داد .وی رفتار پل را بهصورت تنش مسطح در نظر گرفته و
تحت بارهای استاتيکي و ديناميکي بررسي کرد .او با فرض
مصالح خطي و غيرخطي نتايج را با هم مقايسه کرده و پل قوسي
بنايي را تحليل تاريخچهزماني نموده است [ .]3فانينگ 15در
سال  2001آزمايشهای ميداني زيادی روی پلهای بنايي انجام
داده و مدلهای اجزای محدود خود را با آنها مقايسه کرده است.
او با ارائه يک مدل سه بعدی ،پيشنهادهايي را در نحوه مدلسازی
ارائه کرده است .وی معتقد است که شکل و مقطع قوس و هم-
چنين ديوارهای پيشاني به عنوان عناصر سازهای پل ،تاثير مهمي
در رفتار سه بعدی سازه دارند [ .]4از ديگر محققين که ميتوان
به آن اشاره کرد ،فروزيو 16است ،وی و همکارانش يک پل
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قديمي را که بر اثر خوردگي آسيب ديده بود ،تحت اثر بار مرده
مورد بررسي قرار دادند و با توجه به تنشهای بدست آمده نتيجه
گرفتند که خوردگي باعث خرابي پل نشده است [ .]5از ديگر
محققين دروسپولوس 17ميباشد .وی در مدل خود از مدل
تماسي استفاده کرد تا رفتار غيرخطي سازه در محاسبات وارد
شود ،دروسپولوس هيچگونه مقاومت کششي برای مصالح در نظر
نگرفته است [ .]6از ديگر محققين آنتونيو برنسيچ 18است .اين
محقق پل تانارو 19را در ايتاليا تحليل کرده است ،وی رابطهای
بين مدول االستيسيته و مقاومت فشاری ،برای مصالح پل
پيشنهاد کرده است .وی همچنين با انجام يک آزمايش ديناميکي
مشخصات ديناميکي سازه را بدست آورد .وی از مدل ارتجائي
خطي برای بارهای سرويس استفاده کرده است [ .]7همچنين
دروس پولوس در يک پژوهش ديگر همراه با همکارانش اثر
نشستهای تکيهگاهي را مورد بررسي قرار داده است [.]8
پلهای قوسي بنايي را وابسته به نوع مصالحشان ،ميتوان به
سه دسته تقسيمبندی نمود :پلهای قوسي آجری ،پلهای قوسي
سنگي و پلهای قوسي بتني غيرمسلح .در زمينه پلهای قوسي
آجری و سنگي تحقيقات گستردهای انجام شده است .اگرچه
محققين اين زمينه هنوز به روشي جامع و واحد برای تحليل اين
سازهها نرسيدهاند ،اما تا حدود زيادی رفتار اين سازهها مورد
ارزيابي قرار گرفته است [ .]1[ -]8اما در مورد پلهای قوسي
بتني غيرمسلح با توجه به تعداد انگشتشمار آزمايشهای
ميداني ،در اين زمينه تحقيقات چندان زيادی انجام نشده است
[.]9
در يک مطالعه ميداني مفصل ،يک پل قوسي بتني غيرمسلح
در مسير راهآهن تهران  -قم تحت آزمايش بارگذاری قرار گرفته
است .اين پل از دو دهانه  20متری تشکيل شده و بيش از 70
سال از عمر آن ميگذرد .مشخصات مهمي از پل مانند سختي
اوليه ،حد رفتار خطي ،بخش اوليه پاسخ غيرخطي ،الگوی ترک-
خوردگي ،و مکانيزم های حاکم بر رفتار سازه در اين آزمايش
مشخص شده است [ ،]9اما به دليل محدوديتهای ميداني و
عملياتي ،امکان بارگذاری پل تا حد نهايي و تعيين حداکثر
ظرفيت پل ميسر نگرديده است .در مقاله حاضر سعي شده است
تا با کمک نتايج به دست آمده از آزمايش ميداني ،مقاومت
بيشينه پل تخمين زده شود ،و منحني بار-تغييرشکل تا بار نهايي
ترسيم شد.
 -2مشخصات پل مورد آزمايش
اين پل در کيلومتر  23راهآهن قديم تهران – قم واقع شده
است و دارای دو دهانه  20متری است .سازه پل از نوع قوسي
بتني غيرمسلح است و بيش از  70سال از ساخت آن ميگذرد.
در اين پل ترکهای اوليهای به ضخامت  1الي  3سانتيمتر در
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هندسي اجزای پل گفته شده در شکل ( )1نشان داده شده و در
جدول ( )1درج گرديده است .مشخصات مکانيکي مصالح با
استفاده از آزمايش کرگيری بدست آمده و در جدول ( )2ارائه
شده است.

کليد هر دو قوس و دو طرف پاطاق مياني قوس ،بصورت عميق
ديده شده است که پهنای آنها از سطح به عمق کاهش يافته و در
نيمه بااليي ضخامت قوس ،بسته به نظر ميرسند .همچنين آثار
ديگر تخريب نظير خوردگي در سازه ديده نشده است .مشخصات
.

شكل ( :)1نماي پل قوسی کيلومتر  23راه آهن تهران-قم
جدول ( :)1مشخصات هندسی پل
موقعيت پل

تعداد
دهانه

طول دهانه
(متر)

شکل قوس

ضخامت کليد
(متر)

ضخامت پاطاق
(متر)

عرض قوس
(متر)

ارتفاع پل
(متر)

ضخامت ديوار
پيشاني (متر)

کيلومتر 23

2

20

قسمتي از
دايره

1

1/9

3/9

12

1

جدول ( :)2مشخصات بتن بدست آمده از آزمايش کرگيري
عنوان

مقاومت فشاری بتن ()MPa

مدول االستيسيته ()GPa

وزن مخصوص ()kg/m3

بتن پرکننده
قوس
پايه

17/6
17/3
27/9

20/2
17
37/3

2300
2280
2350

 -3آزمايش بارگذاري استاتيكی
در اين آزمايش ،بارگذاری فقط روی يک دهانه ،دهانه سمت
تهران (شمالي) ،انجام شده و بارگذاری با استفاده از وزنههای 40
کيلونيوتني انجام شده است .در شکل ( )2نحوه بارگذاری
استاتيکي نشان داده شده است .بهطوری که ديده ميشود،
افزايش بار بهصورت تدريجي صورت گرفته و در هر گام افزايش
بار ،به ميزان  240کيلونيوتن ،بوده است .در اين آزمايش
تغييرمکان کليد قوس و بازشدگي ترک کليد ،ثبت گرديده است.
شکل ( )3تغييرمکان قائم کليد را به ازای تغييرات نيرو نشان
ميدهد.
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شكل ( :)3تغييرمكان عمودي کليد قوس در طول بارگذاري

در اين آزمايش تا بار  4000کيلونيوتن هيچگونه ترک
جديدی در سازه ديده نشده است ،اما از اين مرحله به بعد
يکسری ترکهای موئينه ،در حوالي ترکهای اوليه در پاطاقها،
پديدار شده و ترکهای اوليه نيز عميقتر شدهاند .اما شيب
منحني نيرو-تغييرمکان ،شکل ( ،)3تا بار  6240کيلونيوتن
کمابيش ثابت مانده است .در اين مرحله ،تغييرشکلهای بزرگ
شروع شده و سختي سازه به طور محسوسي کاهش يافته است.
بارگذاری تا بار  7280کيلونيوتن ادامه يافته و به علت عدم امکان
بارگذاری بيشتر ،آزمايش متوقف شده و تا حد تخريب ادامه
نيافته است .اگرچه ميزان بار آزمايش خيلي بيشتر از بار سرويس
پل است ،اما مقاومت نهايي پل به عنوان يک سؤال همچنان باقي
مانده است .تعيين بار نهايي به ويژه برای شناخت رفتار اينگونه
پلها اهميت دارد.
همانطور که گفته شد ،پل قبل از انجام بارگذاری دارای ترک-
های تا حدودی عريض در کليد قوسها و پاطاق مياني بوده است.
در طول بارگذاری ،ترکهای ثانويهای در پل به وجود آمده است
که اغلب در دهانه شمالي متمرکز بوده و در حوالي دو پاطاق در
طرفين قوس ،و در حدود يک سوم مياني قوس پديدار شدهاند.
در شکل ( )4ترکهای اوليه و ثانويه در پل نشان داده شده است.
گفتني است که الگوی ترکخوردگي ،پس از ايجاد ترکهای
ثانوی و شروع پاسخ غيرخطي ،ثابت مانده و تا پايان آزمايش
تغييری ننموده است ،هرچند ،با افزايش بار بر پهنا و عمق ترکها
افزوده شده است.

شكل ( :)4الگوي ترکخوردگی در پل ،ترکهاي اوليه با  iنشان داده
شده است .ساير ترکها در حين بارگذاري اضافه شدهاند.
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 -4مدلسازي عددي سازه
رفتار واقعي سازه به شرايط گيرداری تکيهگاهها ،خواص واقعي
مصالح ،تغيير خواص در مقاطع مختلف ،اثر تغيير درجه حرارت،
اثر خستگي ،اندازه و موقعيت ترکها و غيره بستگي دارد .هم-
چنين الزم است که اثر رفتار مصالح پرکننده و اندرکنش خاک و
پي مد نظر قرار گيرد .در عمل ،اعمال تمامي اين ويژگيها
بصورت دقيق امکانپذير نيست .از اينرو به ناچار برخي از عوامل
باال بهصورت غيرمستقيم و با انجام عمليات بههنگامسازی وارد
مدل ميشوند [.]1[ -]8
در اين مطالعه ،اجزای مختلف سازه ،شامل قوسها ،پايهها،
ديوارهای جانبي و خاک تا عمق  10متری مدلسازی شده است.
مطابق با وضعيت موجود ،پل با تمام جزئيات و مطابق با نقشه-
های موجود مدلسازی گرديده است .با توجه به رفتار اغلب دو
بعدی پلهای قوسي تحت اثر بارهای قائم ،مدل اجزای محدود از
نوع کرنش مسطح در نظر گرفته شده است ،به همين منظور از
المانهای مسطح چهار و هشت گرهای در نرمافزار انسيس
استفاده شده است .اين المانها در شکل ( )5و ( )6نشان داده
شدهاند .نحوه انتخاب المانها باتوجه به هندسه سازه تعيين
گرديد ه است به طوری که جاهايي که دارای هندسه پيچيدهتری
هستند از المانهای مرتبه باالتری استفاده گرديده است .المان-
های مورد استفاده در قسمتهای مختلف پل در جدول ( )3آمده
است .شرايط مرزی سازه در شکل ( )7نشان داده شده است.
جدول ( :)3المانهاي مورد استفاده در قسمتهاي مختلف پل
PLANE82
PLANE82
PLANE82
PLANE42

برای مصالح از مدل االستو پالستيک با معيار تسليم دراکر –
پراگر استفاده شده است .با توجه به اينکه مقاومت فشاری بتن از
آزمايش کرگيری بدست آمده است ،ميتوان عوامل ورودی معيار
دراگر – پراگر را به طور مستقيم بدست آورد [ .]10برای تعيين
ضريب پواسون نيز از رابطه ( )1استفاده شده است [.]4
1  sin 
2  sin 
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شكل ( :)5المان PLANE82

شكل ( :)8مدلسازي ترک اوليه در کليد قوس

شكل ( :)6المان PLANE42

شكل ( :)9مدلسازي درز سازهاي و ترکهاي اوليه در پاطاق

شكل ( :)7مدل اجزاي محدود و شرايط مرزي

 -5شبيهسازي پاسخ اوليه تا مرحله تسليم
با توجه به اطالعات موجود از آزمايش بارگذاری و شکل (،)3
فرض شده است که رفتار پل تا بار  6240کيلونيوتن با يک
سختي کمابيش ثابت پيش رفته و به رفتار خطي نزديک است.
اما بعد از اين مرحله و با افزايش بار ،شيب پاسخ به طور قابل
مالحظهای کاهش يافته و سختي به طور محسوس کاهش مي-
يابد .بدين ترتيب نقطه متناظر با بار  6240کيلونيوتن و جابه-
جايي قائم 12ميليمتر را ميتوان حد تسليم فرض نمود.
برای اعمال شرايط واقعي پل ،ترکهای موجود در سازه به
دقت برداشت شده و بهصورت فضای خالي در مدل اعمال شده
است .نحوه مدلسازی ترکهای اوليه و درزها در شکل ( )8و ()9
نشان داده شده است.
دوره چهل و شش ،شماره ،2زمستان 1393

تغييرشکل کلي سازه همراه با توزيع تنشها در انتهای مرحله
اول تحليل (حد تسليم مفروض) در شکل ( )10نشان داده شده
است.
در مرحله اول تحليل پارامترهای نامعين از جمله شرايط
مرزی و سختي خاک آنچنان تغيير داده شدهاند که تغييرمکان
در نقطه تسليم مدل و آزمايش يکسان شود.
به طوری که ديده ميشود ،در اين مرحله ،در تعدادی از
مناطق مفصل پالستيک تشکيل شده که آغاز تغييرشکلهای
بزرگ را سبب شده است .اين مناطق عبارتند از وسط دهانه
(کليد) و دو پا طاق قوس تحت بارگذاری.

شكل ( :)10تغييرشكل سازه و توزيع تنش در قوس در حد تسليم
(پايان مرحله اول تحليل)
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 -6شبيهسازي پاسخ پل پس از مرحله تسليم
مشاهدات حين بارگذاری نشان دادهاند که از بار 4000
کيلونيوتن به بعد ترکهای ريزی در سازه پديدار شده است و اين
ترکها در بار  6240کيلونيوتن عميق ،عريض و گسترده شدهاند،
به طوری که در اين مرحله تغييرشکلهای بزرگ در پل آغاز
شده و سختي به طور چشمگيری کاهش يافته است .برای شبيه-
سازی رفتار سازه ،از اين ايده استفاده شد که ترکهای ايجاد
شده باعث کاهش سختي سازه شدهاند به همين دليل با اعمال
ترکهای ثانويه اين پديده را به پل اعمال مينماييم .ترکهای
جديد که در اين مرحله به پل اضافه شدهاند در شکل ( )4نشان
داده شده است .متذکر مي گردد که الگوی ترکخوردگي ،پس از
ايجاد ترکهای ثانوی و شروع پاسخ غيرخطي ،ثابت مانده و تا
پايان آزمايش ،بار  7280کيلونيوتن ،تغييری نکرده است .گرچه،
با افزايش بار بر پهنا و عمق ترکها افزوده شده است.
برای بهنگامسازی مدل عددی در مرحله دوم ،ترکهای ثانوی
به صورت هندسي (فضای خالي) به مدل اضافه شده است .در اين
آزمايش ،الگوی ترکهای ثانوی که در حين انجام آزمايش اضافه
شدهاند ،با دقت ثبت شده است (شکل ( .))4شکل ( )11نحوه
افزودن ترکهای ثانوی را به مدل نشان ميدهد .در اين مرحله از
تحليل با توجه به بدست آمدن عوامل نامعين در مرحله اول،
ميزان ترکها بعنوان پارامتر نامعين در بههنگامسازی آنچنان
تغيير داده شده که شيب نيرو  -تغييرمکان بعد از تسليم يکسان
گردد.

شكل ( :)11افزودن ترک هاي ثانوي به مدل عددي در قسمت هاي
بااليی و ميانی درز سازه اي

نکته قابل ذکر آن است که تحليل سازه در اين مرحله به-
صورت جدا از مرحله اول انجام شده است ،چرا که امکان افزودن
ترک در مدل و ادامه تحليل ،توسط نرمافزار وجود نداشته است.
برای اين منظور ،تغييرشکل اوليه مرحله دوم برابر تغييرشکل
انتهايي مرحله اول ( 12ميليمتر) در نظر گرفته شده است تا
سازگاری تغييرشکلها بين دو مرحله حفظ شود .بدين ترتيب،
پاسخ کلي عبارت خواهد بود از مجموع مختصات دو منحني در
مرحله اول و دوم .اين موضوع در شکل ( )12نشان داده شده
است .در شکل ( )13تمامي مراحل تحليل نشان داده شده است.

نيرو ()KN

نيرو KN

نيرو ()KN

=

تغييرمکان بر حسب ()mm

+

mm

تغييرمکان ()mm

شكل ( :)12شبيهسازي پاسخ پل در دو مرحله پيش از تسليم و پس از تسليم و پاسخ کلی پل
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بارگذاری

شكل ( :)13مراحل تحليل پل کيلومتر 23
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 -7بدست آوردن بار نهايی سازه
پس از افزودن ترک های ثانوی به مدل عددی ،و بدون تغيير
در ساير مشخصات پل در مرحله اول ،مرحله دوم بارگذاری شروع
شد و تحليل تا رسيدن به بار بيشينه ادامه يافت .مشخصات
هندسي و مکانيکي مدل در جدول ( )4آمده است.
در شکل ( )14منحني پاسخ پل تا بار نهايي همراه با نتايج
آزمايش ميداني ارائه شده است .ديده مي شود که منحني برابری
نسبتا خوبي با نتايج آزمايش دارد ،و اين برابری هم در مرحله
تغييرشکلهای کوچک ،و هم در مرحله تغييرشکلهای بزرگ
ديده شده است.
در شکل ( )15تغييرشکلها در پل در حالت نهايي (بار
بيشينه) نشان ميدهد که چهار ناحيه مفصل پالستيک در قوس
شمالي شکل گرفته است .اين چهار ناحيه عبارتند از کليد قوس،
دو پاطاق ،و حدود يک سوم قوس در سمت دهانه دوم .وجود
قوس دوم باعث شده تا مفصل چهارم در طرف نزديک به دهانه
دوم به وجود آيد .اين الگوی تشکيل مفصل با الگوی ترک-
خوردگي ديده شده در آزمايش تا پايان مراحل غيرخطي
هماهنگ است .عدم تغيير الگوی ترکخوردگي در مدل عددی

تا مرحله نهايي ،با اين واقعيت که الگوی ترکخوردگي با افزايش
ميزان بار تغيير نمينمايد و تنها بر شدت ترکخوردگي اضافه
ميشود ،قابل توجيه است .همچنين ،نحوه ايجاد مفاصل با آنچه
در منابع متعدد گزارش شده نيز همخواني دارد .بسياری از
محققين نيز بر اين باور هستند که ايجاد چهار مفصل موجب
فروريزش قوسها ميشود (خرابي با ايجاد  3و  5مفصل نيز
گذارش شده است) ،هرچند که آنها تاکيد دارند که تشکيل
مفاصل به طول دهانه ،فاصله بارگذاری از کليد و غيره بستگي
دارد ] .[1بنابراين ميتوان نتيجه گرفت که الگوی به دست آمده
برای تشکيل مفاصل و منحني تئوريک برای بار -تغيير شکل تا
حدی قابل اطمينان بوده و مقاومت نهايي پل در حدود 13760
کيلونيوتن برآورد ميشود.
گفتني است که بار سرويس در آييننامه  UICبصورت  4بار
متمرکز  25تني به فاصله  1/6متر از هم و دو بارگسترده  8تن
بر متر در فاصله  0/8متری از بارهای متمرکز است .نتايج نشان
ميدهد که ظرفيت سازه بسيار بيشتر از بار سرويس ميباشد.
بدين ترتيب ميتوان ضريب اطمينان اين سازه را برابر 2/6
( )1376/524تقريب زد.

جدول ( :)4مشخصات نهايی اعضاي سازهاي
3

kg/m

GPa

MPa

شكل ( :)14منحنی نيرو -تغييرمكان قائم پل تا بار نهايی
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شكل ( : )15توزيع تنش و تشكيل مكانيزم در دهانه شمالی در حالت حد نهايی

 -8نتيجهگيري
در اين مقاله نتايج مدلسازی عددی برای تعيين بار حداکثر
سازه برای يک پل قوسي بتني غيرمسلح با دو دهانه بيست متری
ارائه گرديده است .پل در گذشته تحت آزمايش بارگذاری ميداني
قرار گرفته و مشخصات مهمي نظير سختي اوليه ،مقاومت تسليم،
پاسخ غيرخطي تا حد بار  7280کيلونيوتن ،الگوی ترکخوردگي و
مکانيزمهای تخريب آن مشخص شده ،با اين وجود ،حداکثر
ظرفيت باربری پل ميسر نشده است .در اين مقاله سعي شده تا
با استفاده از نتايج محدود آزمايش ميداني و به کمک مدلسازی
اجزای محدود ،مقاومت حداکثر و پاسخ غيرخطي تا بار نهايي به
دست آيد .برای اين کار ،الگوی ترکهای ظاهر شده در آزمايش
در هر مرحله به مدل اعمال گرديده و منحني نيرو  -تغييرشکل
با نتايج آزمايش در هر مرحله تطبيق داده شده است .براين
اساس ،مقاومت بيشينه پل در حدود  13760کيلونيوتن به دست
آمده و تخريب سازه با ايجاد مکانيسم و تشکيل چهار ناحيه

مفصل در کليد ،دو پاطاق ،و يک سوم قوس در جهت دهانه دوم،
همراه شده است.
 -9فهرست عالئم
ضريب چسبندگيMPa ،
مدول االستيسيتهGPa ،
مقاومت فشاری بتنMPa ،
عالئم يونانی
چگاليkg/m3،
ضريب پواسون ،بدون واحد
زاويه اصطکاک ،درجه
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