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 خالصه

رتباطی در سال های اخیر، آسیب دیدگی سازه هایی نظیر پل ها و اسکله ها و تاسیسات حمل و نقل ساحلی، بر اثر زلزله ها، که از نظر اقتصادی و ا

سازه ها تایید می کنند. در این موارد، آسیب دیدگی مربوط به  انجام تحقیقات بیشتری را در مورد پی اینخسارات سنگینی به دنبال داشته اند، لزوم 

ا شده پی شمعی سازه بوده است با اینکه بیشتر آن ها بر مبنای روش های آیین  نامه های طراحی معروف، مانند آیین نامه راه ژاپن، طراحی و اجر

، به روش شبه استاتیک انجام گرفته است. نتایج 4691موردی روی پی یک پل آسیب دیده در اثر زلزله ی نیگاتا بودند. در این پژوهش مطالعه ی 

نشان می دهند در نظر گرفتن تنها یکی از دو مکانیسم شکست خمش یا کمانش ممکن است شکست شمع را پیش بینی نکند اما در نظر گرفتن  

 یش بینی شکست شود.اندرکنش میان آن ها می تواند منجر به پ

 شمع، شکست، زلزله، روانگرایی، روش شبه استاتیک :کلمات کلیدی

 

 

 مقدمه .1

 

ن ها در نظر واژگونی سازه های روی پی شمعی در خاک روانگرا  پس از بسیاری زلزله های بزرگ رخ داده است با وجود اینکه ضریب اطمینان باالیی برای آ

خاک های روانگرا تحت بارگذاری لرزه ای می تواند بر اثر سه مکانیسم شکست از جمله: )الف( نشست اضافی )ب( شکست پی های شمعی در  .]4[گرفته شد

برای مثال می توان به  خمش یا برش و )ج( کمانش رخ دهد. دو مکانیسم اول به خوبی درک و در آیین نامه ها و روش های طراحی به کار گرفته شده اند.

روی پی  ( اشاره کرد. آن ها با انجام مطالعات آزمایشگاهی و عددی1001) 4( و فین و فوجیتا4661)3(، دابری و ابدون4661) 2ایشی هارا (،4661) 1مطالعات همادا

به عنوان علت اصلی خسارت و آسیب به پی های ز گسترش جانبی به علت روانگرایی را مکانیسم خمش ناشی اهای شمعی به خصوص شمع های آسیب دیده، 

،  برای طراحی شمع در مقابل خمش ضریب اطمینان باالیی 5آیین نامه ی راه ژاپن، از جمله در آیین نامه هاو به دنبال آن ها  ده اندکردر طی زلزله ها معرفی  شمعی

مکانیسم دیگری به نام ناپایداری کمانشی به عنوان عامل دیگری که موجب وقوع شکست ( 1001) 6باتاچاریااما اخیرا  .]9، 5، 1، 1، 1[  در نظر گرفته شده است

بررسی موارد آسیب دیده و همچنین موارد پی های با عملکرد خوب در زلزله های بزرگ، نشان داده است که  او با ده است.کردر پی های شمعی می شود، مطرح 
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 (FLAC) . در این پژوهش با استفاده از نرم افزار تفاضل محدود]7[قابل توجه می تواند منجر به وقوع شکست شود ترکیب بار جانبی درهنگام زلزله با بار محوری

 نیرو مبنا تاثیر اندرکنش این دو مکانیسم روی یک مورد واقعی مورد بررسی قرار گیرد. 7و به کار گیری سه روش شبه استاتیک ]1[
 

 اندرکنش خمش و کمانش .2

 

تحت که طراحی پی های شمعی در مقابل خمش براساس مقاومت و برای کمانش بر اساس سختی انجام می گیرد. در واقع در خمش با شمع به عنوان یک تیر 

تکیه گاه جانبی  خمش قرار گرفته رفتار می شود اما در کمانش شمع به عنوان ستون یک سر گیردار در نظر گرفته می شود که بر اثر روانگرایی خاک اطراف خود

. از نظر خمشی هنگامی که در شمع لنگر های خمشی ایجاد شده بر اثر نیروهای جانبی زلزله و به خصوص نیروهای جانبی بزرگ ]6[خود را از دست می دهد

ی این اتفاق وقتی می افتد که بار نماید، شمع دچار شکست می شود. از نظر کمانش ( تجاوزMyناشی از گسترش جانبی خاک اطراف، از مقدار لنگر جاری شدن )

( نزدیک شود. در عمل تحت زلزله هر دو بار محوری و جانبی به شمع ها اعمال می شوند بنابراین Pcrمحوری روی شمع به بار بحرانی کمانش )بار بحرانی اولر 

 4وری و جانبی را می توان اندرکنش خمش و کمانش نامید. شکل . این عملکرد هم زمان بار مح]7[ستون در نظر گرفته شوند-باید در طراحی مانند یک عضو تیر

 نمای شماتیک از این تعریف را نشان می دهد.

)ظرفیت ممان پالستیک( شمع، بستگی دارد در حالیکه کمانش، MP)ممان جاری شدن( و در ادامه به Myشکست خمشی به مقاومت خمشی، در ابتدا به 

 .[40])بار محوری بحرانی( به وجود می آید، به نمایش می گذارد Pcrیک ناپایداری ناگهانی از شمع را که بر اثر تجاوز مقدار بار محوری از 

 

 

 اندرکنش خمش و کمانش -1شکل 

 

 

 مطالعه عددی روی مورد پل یاچیو .3

 

بر رودخانه  می باشد و که اطالعات آن به خوبی ارئه شده است، برای انجام مطالعه ی عددی انتخاب شده است.پل یاچیو واقع در کشور ژاپن 1یاچیومورد پل 

در بستر  وسیع پی های شمعی این پل دچار آسیب و شکست شدند. ضمنا این پل به دلیل وقوع گسترش جانبی 10نیگاتا 4691قرار گرفته است. در زلزله ی  6شینانو
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برای بررسی اندرکنش خمش و کمانش از شرایط خوبی برخوردار است. عکس پل آسیب دیده  44رودخانه و همچنین تحمل بار محوری نزدیک به بار بحرانی اولر

بر اثر زلزله گسترش جانبی وسیعی اتفاق افتاد و عمق  آورده شده است. 4و جدول  1در شکل  مورد بررسیمنطقه و خاک دیده و اطالعات کامل پی شمعی 

نشان می دهد دو طرف انتهایی پل و پایه های پل دچار آسیب دیدگی شدند. پی هر دو طرف انتهایی و پایه ها  1. همانطور که شکل ]44[رودخانه کاهش یافت 

شکل تغییر شکل یافته ی شمع  (،پایین) 1. در شکل ]7[بودند kN 110متر و ظرفیت باربری مجاز  44تا  40و طول های  mm100قطر  شمع های بتن مسلح به

متری شمع ) در انتهای الیه ی روانگرا( شکل  1می شود یک مفصل پالستیک در عمق  دیدهآسیب دیده که از زمین در آورده شده مشاهده می شود. همانطور که 

 .]1[متر گزارش شده است 5تا  1متر داشته است در حالیکه جابجایی زمین آزاد  4.4ته است. سر شمع جابجایی به اندازه ی گرف

 

 

 

. 1992بعد از همادا ، شکل تغییر شکل یافته ی شمع آسیب دیده)پایین( شکست پل یاچیو، )باال( -2شکل  

 

 

 مدل تفاضل محدود .4

 

 مدلسازی شمعآ. 

، که از 4متری با مشخصات ذکر شده در جدول  44یک شمع  بر ای انجام تحلیل انتخاب شده است. 1مطابق شکل  (P2شمعدچار شکست شده )یکی از شمع های 

ی متر پایینی حرکت شمع به دلیل نفوذ در خاک غیر روانگرا محدود شده است. مدلساز 1دوالیه خاک روانگرا و غیر روانگرا عبور کرده است مدل شده است. در 
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خاک توسط فنر های فصل مشترک شمع و خاک مدل شده اند. از  -شمع توسط تعدادی المان شمع در نرم افزار تفاضل محدود انجام شده است و اندر کنش شمع

اهد بود، بنابراین زمان شروع روانگرایی سر شمع متحمل جابجایی های بزرگ می شود و در نتیجه مقاومت فراهم شده توسط عرشه ی پل برای سر شمع ناچیز خو

 سر شمع آزاد در حرکت مدل شده است. از نشست شمع همچنین اثر سازه ی رویی در این مطالعه صرفه نظر شده است.

 

 ب. مدلسازی خاک

متر می باشد. در  1ا متر و  در ناحیه ی غیر روانگر 1شبکه ی تفاضل محدود استفاده شده است. طول شمع در ناحیه ی خاک روانگرا،  590برای مدلسازی خاک از 

ابر صفر است و این قسمت فرض شده که خاک متراکم مقاومت جانبی کافی برای شمع فراهم می کند. در روانگرایی کامل، تنش موثر در بستر الیه ی روانگرا بر

kN/mبرابر با  به ترتیب  مقادیر مدول بالک مستغرق خاک و آببرای بنابراین همانند یک سطح آزاد در نظر گرفته شده است. 
kN/mو 310

شده فرض  340

 قابل مشاهده است. P2نمای شماتیک مدل تفاضل محدود شمع  1در شکل است. 

 

 P2مشخصات مقطع شمع  -1جدول 

 ظرفیت محوری شمع جزئیات مقطع شمع

 (kN) 

 ظرفیت خمشی شمع

 (kN.m) 

 

 0.3 (m)=(D)قطر شمع

 (I)=0.000397(m4)ممان اینرسیمقطع شمع 

(A)=0.07 (m2) مساحت مقطع شمع 

Py=2415 My=155    (آ) 

 (ب)    143=     

 (ج) 131.8=     

 Pu=4220 Mp=234    (آ) 

 (ب)    222=     

 (ج) 211.5=     

Ec=25 Mpa مدول االستیسیته ی بتن 

 σy = 34.5 MPa تنش جاری شدن

σu = 60 MPa تنش نهایی 

Py =  محوریظرفیت جاری شدن شمع در فشار یا کشش  

Pu = ظرفیت نهایی شمع در فشار یا کشش محوری 

 My = ظرفیت خمشی جاری شدن شمع 

Mp = ظرفیت خمشی پالستیک شمع 

ب  ,P = 0kN برای : آ  P = 280kN برای :ج ,P = 140kN برای :

 

 
 پل یاچیو  P2مدل تفاضل محدود شمع  –3شکل 

 
 

 ج. بارگذاری روی شمع به روش نیرو مبنا

متر  1در نتیجه تنها منبع اعمال نیروی جانبی به شمع نیروی وارده ناشی از روانگرایی  صرفه نظر می کند. 41سازهرو مطالعه ی حاضر از اثر نیرو های اینرسی ناشی از 

 محدود شدهفشار الیه ی ماسه متوسط می باشد. همان گونه که در شکل زیر مشاهده می شود فشار جانبی ناشی از جریان خاک روانگرا را می توان به عنوان یک 
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و F1، محدود شدهپیشنهاد می کند تا فشار جانبی ]9[41برای فشار جانبی پیشنهاد شده است. آیین نامه ی راه ژاپنیمختلفی و مقادیر  بر شمع مدل کرد. که روش ها

F2  بنابراین برای مقادیر [ آورده شده است.9فشار اعمالی پیشنهای توسط آیین نامه ی راه ژاپنی] 1در شکل  % کل فشار سربار در نظر گرفته شود.10به اندازه ی

 به صورت زیر بر مبنای آیین نامه راه ژاپن محاسبه می شوند: F2و  F1ول بالک آب و خاک ذکر شده مقادیر مد

 

kPa   F1= 0.3 × (10 kN/ m
3
× 3m)=9  نقطه ی( فشار حداکثر گسترش جانبی در باالی الیه ی روانگراA ) 

 F2= 0.3( 30 + 20 kN/ m
3
 × 8m)= 57 kPa نقطه یمتری  1یه ی روانگرا، در عمق فشار حداکثر گسترش جانبی در پایین ال(B) 

از یک مطالعه ی آزمایشگاهی، اشاره کرد. آنها بیان کردند که متوسط فشار جانبی از خاک  ]41[از روش های دیگر نیرو مبنا می توان به گزارش هی و همکاران

داشته باشند. در این مطالعه ی   kPa 10تا  kPa 10می توانند حدودی بین  F2و  F1تغییر کند، یا به عبارتی   kPa10تا  kPa 10روانگرا بر یک شمع می تواند از 

 نیرو مبنا برای سه مورد انجام شده است: 

      =kPa 57F2 و  =kPa 6 F1،]9[آیین نامه راه ژاپنی .4

 F2و =kPa 10F1،]41[مرز پایین بارگذاری هی و همکاران .1

 F2و =kPa 10F1،]41[بارگذاری هی و همکارانمرز پایین  .1

 
 بارگذاری روی شمع بر مبنای محاسبات آیین نامه راه ژاپن برای مورد پل یاچیو -4شکل 

 
 

 آنالیز خمش .5

 

بیان شده، تحلیل شد. برای مقایسه و بررسی تاثیر اندرکنش خمش و  ی( برای سه حالت بارگذاری جانبی نیرو مبناP2مدل تفاضل محدود پی شمعی پل یاچیو )

تحلیل در  کمانش ابتدا تحلیل روی سه حالت بارگذاری جانبی، بدون در نظر گرفتن بار محوری روی شمع انجام شد. نتاج و خروجی های بدست آمده از این

( M/Mmax) تعدیل شدهممان خمشی حداکثر ( و Xdis/Dسر شمع ) تعدیل شده ت جابجاییآورده شده است. نمودار ها به ترتیب تغییرا 9و  5نمودار های شکل

به ترتیب قطر شمع و لنگر پالستیک شمع می باشند. معیار وقوع شکست در شمع  Mpو  Dرا با افزایش میزان بار جانبی اعمال شده نشان می دهند. که در آن ها 

 شود.Xdis/D>1 یا  M>Mpکه  استزمانی 
 

 

 آنالیز کمانش .6
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 kN 110می باشد، بنابراین برای تحلیل کمانش بار محوری  kN 160( پل یاچیو برابر با P2برای برای شمع ) 4میزان بار بحرانی اولر تعیین شده از طریق رابطه ی 

بار بحرانی اولر برای ستون یک سر گیردار طول  در مقابل شکست کمانشی شمع دارد( در نظر گرفته شده است. مطابق رابطه ی 4.1)که ضریب اطمینان برابر با 

 محاسبه می شود. و بار بحرانی اولر موثر ستون 

Pcr = EpIp

  

     
(1                                                                                                                            )                                       

 

    = ( 8 + 0 )
2
 = 16 m , Pcr= 383 kN 

 

، طول موثر ستون است که بستگی به شرایط مرزی انتهای ستون دارد ) با توجه به این که Leff، ممان اینرسی مقطع شمع و IP، مدول االستیسیته شمع، Epکه در آن 

طولی از جمع از  شمع در الیه ی غیر روانگرا نفوذ کرده است فرض می شود که این الیه به عنوان تکیه گاه گیردار برای شمع عمل کرده و طول موثر برای شمع

مشخص  4از نتیجه ی محاسبه طبق رابطه ی دست می آید. به توان دو، به  طولی از شمع که در باالی سطح زمین قرار داردبا  در ناحیه ی روانگرا قرار دارد شمع که

 ایمن می باشد. kN  110و kN  410می شود شمع در مقابل کمانش برای بار های

برای تعیین اثر اندرکنش خمش و کمانش در مرحله ی بعدی مرز پایین هی و همکاران که برای تحلیل خمش گزارش شکست نداده بود و همچنین در 

مقداری برابر و kN 410، نصف مقدار بار مجاز محوری برابر با  kN0مقابل کمانش نیز ایمن بوده است، انتخاب و تحلیل ها دوباره برای بارهای محوری برابر با 

 مایش داده شده است.ن 7 و 9تحلیل ها در نمودار های شکل  انجام شد. نتایج این kN110با بار مجاز شمع 
 

 

 نتایج گرفته شده و بحث .7

 

ی پیشنهاد شده توسط هی مرز باالیهمچنین  از میزان کل بار جانبی اعمالی پیش بینی می کند. 90بارگذاری پیشنهادی آیین نامه ی راه ژاپن شکست را در حدود %

(. مطابق معیار 5می باشد )شکل  kPa 10% بارگذاری جانبی پیش بینی می کند که برابر با فشار جانبی یکنواخت اعمالی75شکست شمع پل را در و همکاران 

شکست شمع را پیش بینی نکرد. لذا این  خمشی، برای معیار شکست (kPa 10)فشار جانبی برابر با شمع  بارگذاری مرز پایینی پیشنهاد شده توسط هی و همکاران

 معیار برای بررسی اندرکنش خمش و کمانش در نظر گرفته شد.
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شکست شمع را برای برای حالت بدون اعمال بار محوری گزارش نمی کند هرچند با وارد کردن بار محوری  روش نیرو مبنای مرز پایین هی و همکاران

شکست را  پیش بینی می کند. این نشان می دهد که   kN 110و  kN410کل بار جانبی پیشنهادی، به ترتیب برای بار های محوری  90و % 10به تحلیل در حدود %

شکست شمع به ازای بار جانبی کمتری اتفاق می افتد یا به عبارت دیگر افزایش بار محوری بار جانبی الزم برای شکست شمع را  با افزایش بار محوری اعمالی

شمع افزایش پیدا کاهش می دهد. همچنین از نتایج تحلیل ها بر می آید که برای بار جانبی یکسان با افزایش بار محوری ممان های خمشی و جابجایی جانبی سر 

 ی کنند. م
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گذاری روی شمع به وضوح نشان می دهند در حالی که شمع در مقابل بار جانبی اعمالی ناشی از گسترش جانبی الیه ی روانگرا و همچنین برای این موارد بار

باشد، اگر همزمان تحت تحلیل در مقابل بار محوری  برای این مورد مطالعاتی ( ایمن از شکست می 4.1بار محوری ) با ضریب اطمینان کافی برابر با  تحت کمانش

محوری در نظر گرفته و جانبی قرار گیرد یا اثر اندرکنش مکانیسم خمش ناشی از بار جانبی اعمالی از فشار گسترش جانبی الیه ی روانگرا و کمانش ناشی از بار 

احی لرزه ای شمع ها در نظر گیرند و شمع ها باید سختی الزم در نش را در طرکما-شود، ممکن است دچار شکست شود. بنابراین طراحان باید اندرکنش خمش

این مطالعه روی مورد واقعی پل یاچیو اهمیت و تاثیر اندرکنش دو مکانیسم خمش و کمانش را  مقابل کمانش را عالوه بر مقاومت در مقابل خمش، تامین کنند.

انبی یکسان با افزایش بار محوری وارده شکست سریع تر رخ میدهد یا با افزایش بار محوری بار جانبی کمتری بیان می کند و ضمنا نتیجه می گیرد که برای بار ج

از جمله اثر اینرسی  دیگری تاثیر عوامل مختلف تحتمساله ی شکست پی های شمعی تحت بار زلزله در خاک های روانگرا می تواند  برای شکست الزم است.

 که از اهداف این مطالعه خارج است. نشست اضافی باشدر به تشدید بار های جانبی نیز شود( و روسازه ) که می تواند منج
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