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 خالصه

اند كه از لحاظ لرزه اي آسيب پذير  هاي عمده اخير، مشاهده شده است كه اغلب پل هاي فلزي بر روي پايه هايي ساخته شده با توجه به وقوع زلزله 
اي پل ها از آن استفاده شده است، اصالح پاسخ سازه پل  هايي كه اخيراً در بهسازي لرزه يكي از تكنيك. بوده و فاقد شكل پذيري الزم مي باشد

هدف از استفاده اين ديافراگم ها محافظت از زير سازه پل مي . هاي انتهايي شكل پذير مي باشد كه در روسازه پل نصب مي شود توسط ديافراگم
به حدتسليم برسد و برش عرضي منتقل شده از روسازه به زير سازه  به مقاومت نهايي خود، ديافراگم بتواند باشد بطوري كه قبل از رسيدن زير سازه

اين نوع مهاربند مي تواند . باشد ديافراگمي كه در اين مقاله مورد بررسي قرار خواهد گرفت، مهاربند تسليم شونده بدون كمانش مي. محدود شود
طبق نتايج آزمايشگاهي، اين نوع مهاربند توانايي جذب انرژي بااليي داشته و  .مت كند و به حد جاري شدن برسددر برابر هر نوع مدكمانشي مقاو

در نرم در اين مقاله با مدلسازي مهاربند تسليم شونده بدون كمانش  .مي تواند  خسارات وارده ناشي از بارهاي لرزه اي به سازه پل را كاهش دهد
دراين بررسي به تحليل . و بكارگيري آن در مدل پلي نمونه، رفتار لرزه اي سازه پل مورد نظر بررسي خواهد شد  Sap2000 Nonlinearافزار

شود و در انتها نتايج حاصل از اين دو مدل مورد مقايسه قرار  آن از ديافراگمي معمولي استفاده شده است، پرداخته مي مدل پل مذكوركه در
مقايسه اين دو مدل پل بيانگر عملكرد مطلوب سيستم مهاربند تسليم شونده بدون كمانش در اصالح پاسخ سازه پل نتايج بدست آمده از . گيرد مي
                                          .باشد مي
  

  بهسازي،پل،ديافراگم،شكل پذيري : كلمات كليدي
  
  

   مقدمه  .1
 

اند كه از لحاظ لرزه اي آسيب پذير بوده  است كه اغلب پل هاي فلزي بر روي پايه هايي ساخته شدههاي عمده اخير، مشاهده شده  با توجه به وقوع زلزله
اي پل ها ازآن استفاده شده است، اصالح پاسخ سازه پل توسط  هايي كه اخيراً در بهسازي لرزه يكي از تكنيك. [1]دنو فاقد شكل پذيري الزم مي باش

مورد  سازه پلروانتهايي  ديافراگمدر  قرار استكه  سيستمي، در اين مقاله .اشد كه در روسازه پل نصب مي شودهاي انتهايي شكل پذير مي ب ديافراگم
  . باشد تسليم شونده بدون كمانش مي هايمهاربند استفاده از ،بگيردبررسي قرار 

صفحات فوالدي  1971در سال  Yashino. سال پيش مورد تحقيق و بررسي قرار گرفت 35بندهاي بدون كمانش اولين بار در ايده مهار             
تفاوت با اين ده شده بود امهاربند استف از آن داخل ديواري برشي بود كه دردر واقع مسطحي در پانل هاي بتن مسلح مورد آزمايش قرار داد، اين سيستم 

به اين نتيجه رسيدكه اين سيستم استهالك انرژي بسيار باالتري نسبت  Yashino. تعبيه شده بود برشيديوار  بتن و ميان صفحات فوالديفاصله اي كه 
با انجام آزمايشاتي بر روي  1973در سال  Wakabayashi. [2]حالتي دارد كه اين فاصله بين صفحه فوالدي و بتن ديوار برشي وجود نداشته باشد به

كه به منظور باالبردن استهالك انرژي بايستي مابين صفحات فوالدي و بتن ديواربرشي از ماده اي غير چسبنده و  نشان دادصفحات فوالدي اين 
توسط  1976محصور شده در ژاكت فوالدي در سال  اولين آزمايش بر روي مهاربندهاي فوالدي. [3]استفاده كرد (debonding material)لزج

Kimura  كه حدفاصل مهاربند و ژاكت توسط مالتي  به صورتي در اين آزمايش، مهاربند فوالدي در داخل ژاكت فوالدي قرار گرفت. به انجام رسيد
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مقايسه رفتار هيستر -

رـدسي عمـمهنملي 
فردوسي، دانشگاه 1389
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-2شكل 

گره مـكنپنجمين 
ارديبهشت  16تا  14

پر شدهمخصوص 
مواد غير چ عوموض

رسيد، عملكرد ديا
اين بررسي دو نوع
بدون كمانش استفا

جانبي مكان نسبي
توان نيروهاي لرزه
ضربدري مشخص

از وقوع كمانش مي
    .[5]ندداد

با بررسي             
فشاري عضو مهارب
عضو مهاربندي مش
شده، قرار گرفته اس

را تمحوري وارده 
سط. جلوگيري شود

شكل هاي هستغيير
شده ناشي از ائر پو
آزادانه تغيير شكل
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   بيان مسئله  .2
  

، انتخاب شدبدين منظور مدل پلي نمونه  . آن پرداخته مي شود پل در جهت عرضيبندهاي بدون كمانش در اصالح پاسخ رر مهاثاقاله به بررسي مدر اين 
اطع مقشامل كه ابعاد ستون و تير سرستون آن  سازه پل شامل دو پايه دو ستونه بتن آرمه مي باشد. تا اثر اين نوع مهاربند بر روي رفتار آن بررسي شود

50x50cm  ،كه در محل پايه پل ها توسط  استقسمت روسازه پل شامل سه عدد شاهتير فوالدي . نشان داده شده است 3در شكل و مي باشد
مقطع بكار رفته براي مهاربندهاي . اندو توسط تكيه گاه مفصلي بر روي تير سرستون پايه نشسته مهاربندهاي ضربدري تشكيل ديافراگم انتهايي پل را داده 

، سپس با گيرد قرار ميارزيابي يرخطي مورد توسط روش تحليل ديناميكي غابتدا سازه مذكور  .مي باشد) 2UPA320(ع دوبل ناوداني طاقمديافراگم، 
نتايج حاصل از اين انتها  در. مي گيردمعمولي ضربدري توسط مهاربندهاي بدون كمانش، سازه پايه پل مجدد مورد تحليل قرار  جايگزيني مهاربندهاي

مهاربندهاي بدون كمانش در كشش و فشار رفتار يكساني را از خود نشان مي دهند، به همين دليل  .د گرفتندو تحليل با يكديگر مورد مقايسه قرار خواه
جايگزيني مهاربندهاي معمولي ضربدري توسط مهاربندهاي  4در شكل . مي توان در هر دهانه ديافراگم انتهايي پل از يك عضو تك قطري استفاده كرد

  .شده استنشان داده بدون كمانش 
  

                                       
  مشخصات هندسه و ابعاد مقاطع پايه پل  - 3شكل          
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 پل تحليل غيرخطي سازه  .3

   
هر .خواه مفاصل پالستيك در طول دهانه خالص المان هاي قاب تعريف كردمي توان به تعداد دل Sapبه منظور انجام تحليل غيرخطي در نرم افزار 

. در يك نقطه خاص براي يك يا چند درجه آزادي خاص مي باشد... ) رسيدن به حد تسليم و ( طي مفصل غير خطي بيانگر احتمال وجود رفتار غيرخ
همچنين امكان معرفي مفاصل غيرخطي مركب . فاصل غيرخطي مستقلي براي لنگرهاي خمشي، پيچشي، نيروهاي محوري و برشي مي توان تعريف كردم

اين نوع مفاصل قابليت در نظرگرفتن اندركنش نيروي محوري و لنگر خمشي را دارا مي . براي لنگرهاي خمشي و نيروهاي محوري نيز مهيا مي باشد
نگر مقادير نيرو و تغييرمكان متناظر با تسليم مقطع كه بيا) ءانحنا -لنگر( تغييرمكان  -براي هر درجه آزادي داراي رفتار غيرخطي بايستي منحني نيرو .باشد

 5كه در شكل  A  ،B  ،C ،D  ،Eمعرفي اين منحني با مشخص كردن مختصات منحني در پنج نقطه . معرفي گردد و همچنين مقادير تسليم مي باشد،
  :، بدين صورت كه [7]استفاده شده است ATC-40تغيير مكان مفاصل از معيارهاي  -براي معرفي رفتار نيرو  .[6] نشان داده شده اند، صورت پذيرد

  .متناظر با نقطه تسليم مقطع مي باشد، بطوريكه ميلگردهاي طولي كششي مقطع جاري مي شوند Bنقطه               
  .در اين مرحله اثر سخت شدگي ميلگردهاي مقطع در نظرگرفته شده است. بيانگر حداكثر ظرفيت مقطع مي باشد Cنقطه               

  .نشان دهنده وضعيت و مقاومت پسماند عضو مي باشد Dنقطه              
  .بيانگر گسيختگي مقطع مي باشد Eنقطه              

P last ic  D efo rm ation  o f H inges

Fo
rc

e

                          
  غيرخطي مفاصل) انحناء -لنگر(تغييرمكان  -معرفي رفتار نيرو  -5شكل                    

               
  
 

و ) امنيت جاني(  LS، )امنيت مكاني(  IOعالوه بر موارد فوق مي توان مقدار تغيير شكل هاي متناظر با معيارهاي كيفي وضعيت سازه مانند               
CP  )تاثيري بر رفتار سازه در عمليات تحليل ندارند و فقط در ارائه اطالعات خروجي تحليل  ي كيفياين معيارها. را نيز معرفي كرد) جلوگيري از انهدام

   .[6] در طراحي عملكرد سازه بكار مي رودو 
  
  بارگذاري سازه پل  .4
 

بارهاي مرده آن با توجه به دتايل هاي رايج پل سازي و بارهاي زنده آن كه شامل بارهاي . باگذاري ثقلي پل كه شامل بارهاي مرده و زنده پل مي باشد
  .، توسط يافتن بحراني ترين حالت بارهاي متحرك مشخص مي شودمتحرك بر روي سازه پل مي باشد

اي پژوهشي بعنوان زلزله مرجع بكار مي رود، استفاده مي اعمال بارگذاري لرزه اي پل، از شتاب نگاشت زلزله ال سنترو كه در اكثر كاره براي               
زلزله ال سنترو با ضريب مقياس هاي متفاوتي از آن مورد بررسي قرار مي بدين منظور سازه پايه پل را در جهت عرضي آن تحت اثر شتاب پايه . شود
  .دهيم

 
    بهسازي قبل از انجام سازه پل لرزه اي ارزيابي   .5
 

 فاصل معرفي شده براي سازهرفتار سازه پل  با توجه به م سپس. انجام مي پذيرداز اين زلزله  ضريب مقياس هاي متفاوتي توسطسازه پل  تحليل ابتدا
تحليل تاريخچه زماني يك نوع . شده استبراي انجام تحليل سازه پل ازتحليل تاريخچه زماني غيرخطي استفاده  .گيردمورد بررسي قرار مي  مذكور
  .[8]گام به گام براي برآورد پاسخ ديناميكي سازه تحت يك بارگذاري خاص مي باشدكه ممكن است متغيير با زمان باشد تحليل



 االستيك رفتار 
  زلزله اي برابر با

     .يزد

خواهد   و فشار
دهد   نشان مي

مي تواند بصورت  0
با زين معلوم شد كه 

ه سازه پل فرو مي ري

1.  

ر يكساني در كشش
س متقارني را از خود

  [5]شگاهي

Elcentro 0.85 با

همچني. يم نمي رسند
رسيده است، در نتيجه

  

 Elcentro  0لزله 
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  پل  دو مدل لرزه اي  و مقايسه نتايج تحليل ارزيابي  .8
  

پرداخته مي شود و پارامترهايي از قبيل   EL ،1.0 EL،1.5 EL ، 2.0 EL 0.5زلزله هايي با مقادير پل تحت اثر در اين مرحله به ارزيابي دو مدل 
با يكديگر مورد مقايسه قرار مي گيرند و نتايج حاصل از تشكيل نوع مفصل، برش پايه و تغيير مكان جانبي تراز تير سرستون پايه اين دو مدل پل 

پايه، برش عرضي منتقل شده از روسازه پل به قسمت منظور از برش . تهيه و تنظيم شده است 4 تا 1 جداولآناليزهاي انجام شده بر روي دو مدل پل در 
در اين مقاله بررسي مي شود كه نوع ديافراگم روسازه پل چه اثري بر روي برش منتقل  .مي باشد پل مي باشد كه ناشي از بارهاي وارده جانبي زيرسازه

ازه پل را بيشتر بتوان كاهش داد، احتمال آسيب اعضاي زير سازه بديهي است در صورتي كه هر چه برش پايه س. شده از روسازه پل به زيرسازه آن دارد
، هيچ كدام از مفاصل معرفي شده به حد جاري شدن نمي رسند EL 0.5براي زلزله بررسي تشكيل مفاصل در دو مدل پل  در حال. پل كاهش مي يابد

تشكيل مفصل نمي دهد، ولي در  سازه پل در حالت بهسازي شده EL 1.0در زلزله . ه االستيك رفتار مي كندمحدود هر دو حالت در و سازه پل در
 مشاهده مي شود كه  EL 1.5در زلزله با شدت . ايجاد مي شود Bصورت عدم بهسازي پل هم در تيرسرستون پايه و همچنين در ستون پل، مفاصل نوع 

در ستونهاي . رحله مقطع مورد نظر به مرحله گسيختگي رسيده استبوده، يعني اينكه در اين م Eپايه پل بهسازي نشده از نوع  درمفاصل ايجاد شده 
، اندازه برش پايه سازه پل و نيز تغيير مكان جانبي تيرسرستون پايه آورده شده است كه مي توان كاهش مقادير برش پايه و نيز بعدي جداول ذكر شده

به  EL 0.5ر جداول مشاهده مي شود، برش پايه پل بهسازي شده در زلزله همانطور كه د .تغييرمكان مذكور در بعد از عمل بهسازي پل مشاهده كرد
كاهش پيدا  cm 1.5در حالت بهسازي نشده به مقدار  cm 2.8كاهش پيدا كرده است و تغييرمكان جانبي تراز تير سرستون پايه از  ton 17.7مقدار  

در . مي باشد   ton 38.1مي رسد، در حالي كه در وضعيت بهسازي نشده مقدار برش پايه   ton 26.6برش پايه پل به  EL 1.0در زلزله . كرده است
همانطور كه مطرح . مي باشد cm 5.8و براي حالت بهسازي نشده   cm 2.3 اين مقياس از زلزله ال سنترو تغيير مكان جانبي براي وضعيت بهسازي شده

ي ريزد و اين در حالي است كه برش پايه و تغيير مكان جانبي سازه پل بهسازي شده بترتيب برابر با فرو م EL 1.5شد، سازه پل بهسازي نشده در زلزله 
31.1 ton   2.7و cm  دنمي باش.  

  
  EL 0.5براي زلزله پارامترهاي محاسبه شده  -1جدول 

  تيرسرستونتغييرمكان جانبي   برش پايه   ستونتشكيل نوع مفصل در   تشكيل نوع مفصل در تير  مدل پل
 ton 1.5 cm 17.7  تشكيل نمي شود  تشكيل نمي شود  پل بهسازي شده

  ton  2.8 cm 21.8  تشكيل نمي شود تشكيل نمي شود  نشدهپل بهسازي 
  
  

 EL 1.0براي زلزله پارامترهاي محاسبه شده  -2جدول 

  جانبي تيرسرستونتغييرمكان   برش پايه   ستونتشكيل نوع مفصل در   تشكيل نوع مفصل در تير  مدل پل
  ton  2.3 cm 26.6 تشكيل نمي شود تشكيل نمي شود  پل بهسازي شده

  B B 38.1 ton  5.8 cm  نشدهپل بهسازي 
  

 EL 1.5براي زلزله پارامترهاي محاسبه شده  -3جدول 

  تغييرمكان جانبي تيرسرستون  برش پايه  ستونتشكيل نوع مفصل در   تشكيل نوع مفصل در تير  مدل پل
 ton  2.7 cm 31.1  تشكيل نمي شود  تشكيل نمي شود  بهسازي شدهپل 

  ---  ---  )E(سازه فرو مي ريزد   )E(سازه فرو مي ريزد   نشدهپل بهسازي 
  

 EL 2.0براي زلزله پارامترهاي محاسبه شده  -4جدول 

  تيرسرستونتغييرمكان جانبي   برش پايه   ستونتشكيل نوع مفصل در   تشكيل نوع مفصل در تير  مدل پل
  B 36.6 ton  3.2 cm  تشكيل نمي شود  پل بهسازي شده

  ---  ---  )E(سازه فرو مي ريزد   )E(سازه فرو مي ريزد   نشدهپل بهسازي 
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جايگزين كردن مهاربندهاي معمولي موجود در ديافراگم  از طريق اين روشدر . جهت بهسازي لرزه اي پلها پرداخته شد يدر اين مقاله، به ارائه روش
در اين بررسي كه به ارزيابي سازه پايه پل . ، سعي در اصالح پاسخ سازه پل در جهت عرضي پل شدبا مهاربندهاي تسليم شونده بدون كمانش انتهايي پلها

قبل . آزمايشگاهي استوار مي باشد اين نوع مهاربند بر اساس نتايج مستند در قبل و بعد از عمل بهسازي پرداخته شد، فرضيات و اصول اوليه كار مدلسازي
قرار  و بررسي مورد مطالعه با انجام تحليل هاي ديناميكي غيرخطي بهسازي نشده،، سازه پل و عمل بهسازي از شروع مدلسازي مهاربند بدون كمانش

به مرحله جاري شدن مي  زيرسازه پل ، مفاصل معرفي شده برايEL 0.85در زلزله با شدت از نتايج تحليل اين طور مشخص مي شود كه . فتگر
حال . دناتفاق مي افت EL 1.70با شدت   اي مفاصل در زلزله اين در صورتي كه براي حالتي كه سازه پل بهسازي شده است، مرحله جاري شدن. رسند

رسيدن به  ،براي سازه پل در قبل از عمل بهسازي. ل معرفي شده به سازه به مرحله گسيختگي برسندانجام آناليزها را تا آنجايي ادامه مي دهيم كه مفاص
به   EL 2.20 با شدت در زلزله اين حالت سازه پل بهسازي شدهدر كه  رخ مي دهد، در حالي EL 1.40در زلزله با شدت  گسيختگي مقطع وضعيت

براي ارزيابي كمي و . سازه پل به مرحله گسيختگي برسند، سازه پل بتدريج ناپايدار شده و فرومي ريزدزماني كه مفاصل معرفي شده به  .وقوع مي پيوندد
با توجه به نتايج . قرار گرفتند  EL 2.0و  EL ،1.0 EL ،1.5 EL 0.5، دو مدل پل تحت زلزله هاي سازه پل قبل و بعد از بهسازي پل كيفي

نسبت به حالت   EL 1.0 با شدت برش عرضي منتقل شده از روسازه به زير سازه در زلزله مقدار  آناليزهاي انجام شده مي توان به اين نتيجه رسيد كه
كاهش يافته  %60اين بهسازي به ميزان حدود در  يزان تغيير مكان جانبي تراز تير سرستون پايه،كاهش داشته است و نيز م %30حدود  بهسازي شده،

تسليم شونده بدون  سيستم مهاربند ار باالييو توانايي بس ك انرژي بسيار مطلوباستهالمكانيزم حاكي از بهبود قابل توجه شاخص هاي ذكر شده . است
   .در اصالح پاسخ سازه پل مي باشدكمانش 
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